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Żegnamy naszą koleżankę i jednocześnie osobę niezwykle zasłużoną dla 
organizacji pozarządowych w Polsce. Była aktywną uczestniczką wielu 
inicjatyw, ale ważny był również jej głos w  merytorycznej debacie na 
temat sektora i jego roli w dzisiejszej Polsce i Europie.  Niech ta krótka 
nota biograficzna będzie formą przypomnienia jej zasług (tak jak my je 
pamiętamy) i upamiętnienia jej osoby, bez której o historii zorganizo-
wanego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku nie da się 
mówić. 

Od Redakcji
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Program PHARE
Marzena trafiła do sektora w 1993 roku jako dyrektor Centrum Infor-
macji dla Organizacji Pozarządowych BORDO. Była to instytucja po-
wstała w ramach przedakcesyjnego Programu PHARE Dialog Społecz-
ny, który obsługiwany był przez Fundusz Współpracy. Miała za zadanie 
wspierać informacją i  radą inicjatywy obywatelskie powstające dość 
licznie po 1989 roku.  Wydane wtedy pozycje – Drucker, Hudson, Davis 
– są do dziś klasycznymi lekturami pozarządowców, a powstała wów-
czas biblioteka działa pod skrzydłami Ogólnopolskiej Federacji Organi-
zacji Pozarządowych do dziś. Marzena pełniła również ważne funkcje 
w  związku z wdrażaniem funduszy przedakcesyjnych. Była w  ramach 
Fundacji Funduszu Współpracy m.in. kierownikiem Programów Phare/
Tacis LIEN i Demokracja, Programu Phare Dialog Społeczny, Projektu 
Inicjatywy Proeuropejskie, Programu Phare 1997 Integracja Europejska. 
O tym, jak ważną rolę odegrały te źródła finansowania, nie trzeba niko-
go, kto z nich korzystał, przekonywać. 

Dialog Społeczny
Marzena była członkiem założycielem i pierwszą prezeską Stowarzysze-
nia Dialog Społeczny, będącego jednym z ważnych elementów tworzą-
cego się systemu monitorowania funduszy strukturalnych w Polsce. Była 
łącznikiem ds. funduszy strukturalnych województwa mazowieckiego 
i  członkinią Mazowieckiego Regionalnego Komitetu Sterującego w la-
tach 2004-2006. Stowarzyszenie Dialog podejmowało wielokrotnie pró-
by zapoczątkowania debaty środowiskowej, m.in. współredagując „Pis-
mo Krytycznie Myślących Obywateli” czy „Tezy do dyskusji”. Przejęte 
z programu przedakcesyjnego hasło „dialog społeczny” stało się charak-
terystyczne dla dalszych działań Marzeny. 

Stowarzyszenie na rzecz FIP
Była Marzena w również członkinią władz Stowarzyszenia na rzecz Fo-
rum Inicjatyw Pozarządowych, organizacji, którą przez wiele lat trak-
towano jako reprezentację całego sektora. Trudno nie przypomnieć, że 
III Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się 
w 2002 roku w Teatrze Polskim, było właściwie jej wielką zasługą, ale 
aktywnie uczestniczyła w większości OFIP-ów. Przed V OFIP-em włą-
czyła się w tworzenie Rzeczy Obywatelskiej (wkładki do Tygodnika Po-
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wszechnego). Brała udział w działaniach prowadzonych przez „Przed-
stawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli”, którego 
celem było rzecznictwo interesów sektora pozarządowego wobec struk-
tur europejskich. To ona również, obok Kuby Wygnańskiego, była głów-
ną podporą merytoryczną Stowarzyszenia na rzecz FIP w trakcie prac 
nad perspektywą finansową 2007-2013.  

EKES
Nic też dziwnego, że w 2004 r. została członkiną Europejskiego Komite-
tu Społeczno-Ekonomicznego jako reprezentantka polskich organizacji 
pozarządowych. Poczatkowo Stowarzyszenia na rzecz FIP, w kolejnych 
kadencjach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Pra-
cowała bardzo ciężko. Właściwie nie było tygodnia, kiedy nie leciała do 
Brukseli. Ale były też efekty tego wysiłku. Już od początku zaangażowała 
się w tworzenie opinii EKES, dotyczącej wpływu organizacji pozarządo-
wych na unijną politykę spójności. Dzialała na rzecz współpracy orga-
nizacji i pozostałych partnerów społeczno-ekonomicznych. Starała się 
przekonać przedstawicieli polskich zwiazków zawodowych i pracodaw-
ców w EKES, że organizacje pozarządowe to realna siła. Wiele na tym 
polu dokonała, to ona, tuż przed śmiercią, organizowała w Kancelarii 
Prezydenta spotkania w tej sprawie. 

RDPP i inne ciała dialogu
Od  lutego 2006 r. Marzena zasiadała w Radzie Działalności Pożytku Pub-
licznego. Rok później zainicjowała napisanie listu, który podpisała wraz 
z większością członków pozarządowych RDPP. Był to protest przeciwko 
bojkotowaniu przez ministerstwo i  departament pożytku publicznego 
działań Rady. W tym czasie Rada rzeczywiście nie dokonała wielkich rze-
czy, ale też dzięki Marzenie nie udało się sprowadzić jej do roli instytucji 
fasadowej. Marzena brała udział w niezliczonej ilości ciał i grup. Przypo-
mnijmy tylko, że przewodniczyła pracom Krajowej Sieci Tematycznej te-
matu D w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a ostatnio uczest-
niczyła w pracach Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”.

OFOP
W maju 2011 r. z ramienia Stowarzyszenia na rzecz FIP Marzena kandy-
duje do Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
i zostaje jej wiceprezeską. Jej praca jest doceniana. 17 kwietnia 2012 r. 
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OFOP otrzymał m.in. podziękowania za wkład Marzeny Mendzy-Drozd, 
wiceprezeski Federacji, w działalność Komitetu na rzecz Polskiej Prezy-
dencji od Jacka Krawczyka, wiceprzewodniczącego Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Społecznego. Niezwykle ważna była jej rola osoby, 
która dbała o ostateczne wersje większości stanowisk OFOP-u. To ona 
także akceptowała ostateczne wersje wstępów do kolejnych numerów 
pisma FederalistKa. 

I wiele jeszcze...
Oczywiście to nie wszystko. Marzena była także członkinią Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia Klon/Jawor, dyrektorką Fundacji dla Polski. 
Była zaangażowana w  komitety rodzicielskie, stowarzyszenia lokalne. 
Organizowała u siebie spotkania nieformalne, które zaowocowały m.in. 
Kongresem Praw Obywatelskich w  2010 r. Składa się to wszystko na 
biografię osoby niezwykłej, której nie sposób zastąpić. W  tym nume-
rze chcielibyśmy przypomnieć kilka tekstów, które ukazały się w „Piś-
mie Krytycznie Myślących Obywtateli” na przełomie 2006 i 2007 roku 
i które pokazują Marzenę nie tylko jako działaczkę sektora, ale przede 
wszystkim zatroskaną sprawami publicznymi obywatelkę. A  tej cechy 
ciągle nam wszystkim brakuje. 



8 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

Marzena Mendza-Drozd

Pismo Krytycznie Myślących Obywateli 
Wybór artykułów 2006-2007

W poszukiwaniu czwartej władzy

W świecie, w którym wiadomość traci aktualność w zastraszającym tem-
pie, w którym to, co wydarzyło się wczoraj, wydaje się być zjawiskiem 
prehistorycznym, nie mamy szansy wiedzieć wszystkiego. W  świecie 
o  takim stopniu skomplikowania i  wielości zjawisk nie mamy szansy 
rozumieć wszystkiego. Potrzebujemy przewodnika, kogoś, kto prze-
prowadzi nas w miarę bezboleśnie przez tajniki nauki, polityki, kultury 
i sztuki, kto pomoże nam znaleźć swój punkt widzenia, stworzyć własną 
opinię. Taką rolę mogliby, przynajmniej w części, odgrywać dziennika-
rze. Mogliby, ale czy odgrywają?
Nie szukajmy daleko. Parada Równości zgromadziła kilka tysięcy ludzi. 
Ludzi, którzy maszerując ulicami Warszawy chcieli dać wyraz temu, że 
bliskie im są idee tolerancji, poszanowania praw mniejszości. Następne-
go dnia rzadko tylko można było znaleźć w mediach informacje o tym, 
po co maszerowali, dlaczego w sobotnie popołudnie nie wybrali wypa-
du nad wodę i słodkiego lenistwa. Roiło się natomiast od mądrzejszych 
i głupszych komentarzy na temat niefortunnej (to prawda!) wypowiedzi 
jednej z posłanek. Media prześcigały się w dotarciu do coraz dziwniej-
szych osób, które miały zabrać głos w dyskusji prawie narodowej o tym, 
komu wolno, a komu nie, posługiwać się słowami Jana Pawła II. Jakoś 
w tym ferworze walki straciły na atrakcyjności hasła i powody zorgani-
zowania samej Parady. Tym, którzy w niej nie uczestniczyli (nie chcieli, 
nie mogli – wszystko jedno) z przekazu dziennikarskiego zostanie tylko 
obraz kalania pamięci Papieża Polaka. 
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Zły przykład? Dobrze, to inny. Niech no jakiś poseł albo posłanka za-
bierze głos w dowolnej sprawie – już serwisy informacyjne wszystkich 
telewizji roztrząsają to przez cały dzień. Choćby nawet wypowiedź do-
tyczyła naprawdę drugorzędnej kwestii, tłumy dziennikarzy gotowe są 
do odpytywania innych – najlepiej z opozycji – o ich stosunek do auto-
ra słów czy poruszanej sprawy. Z jednej, rzuconej mimochodem uwagi, 
robi się wiadomość dnia. I zamiast prostego komentarza, kwitującego 
wypowiedź, obserwujemy swoisty wyścig: kto szybszy w dotarciu do za-
jadłego wroga autora słów. W tym czasie, co oczywiste, dzieje się wiele 
ważnych, naprawdę ważnych rzeczy, ale przecież priorytety ułożone są 
zupełnie inaczej. Zrobić z niczego coś, to duża sztuka, w mediach jed-
nak stała się chlebem powszednim. Nie we wszystkich? Może, choć ze 
świecą szukać tych, którzy nie poddają się ogólnym trendom, zachowują 
zdrowy rozsądek i mają wyczucie proporcji. 
W GW z 1-2 lipca 2006 w tekście „Odkąd PiS odzyskał MSZ” poświę-
conym kształtowi obecnie prowadzonej (a właściwie nieprowadzonej) 
polityki zagranicznej Jarosław Kurski pisze: „Na Boga, czym my, dzien-
nikarze, się zajmujemy! O  czym piszemy! Czym zawracamy ludziom 
głowy! Czy nie jesteśmy jak te papugi, które bezmyślnie powtarzają 
frazy podrzucone nam przez polityków?”. To dobre pytanie. Ilu jednak 
dziennikarzy zadaje sobie to pytanie? Ilu z nich stać na chwilę autore-
fleksji i przypomnienie sobie (bo wierzę, że wszyscy kiedyś to wiedzieli), 
jaka jest ich rzeczywista rola? Kurski pisze jednak dalej, że to politycy 
wyznaczają poziom debaty publicznej, podczas kiedy to dziennikarze 
powinni prowadzić dyskurs publiczny wokół spraw naprawdę ważnych. 
Tu się różnimy – i  to w  dwóch kwestiach. Po pierwsze, nie jest wca-
le takie oczywiste, że to właśnie ta grupa – zawodowa przecież, choć 
o szczególnych możliwościach – powinna prowadzić debatę. Owszem, 
pewnie powinna ją moderować, pewnie powinna ją ułatwiać, oddając 
do dyspozycji przestrzeń, czas antenowy, kawałek szpalty. I kwestia dru-
ga, dotycząca faktów: jeśli włączymy telewizor albo radio na dowolnej 
stacji, w większości wypadków obejrzeć lub posłuchać można dyskusji 
prowadzonej głównie przez… dziennikarzy. W dyskusji o tym, czy pre-
mier słusznie zrobił dymisjonując wicepremier, w dyskusji o tym, dla-
czego polska drużyna nie wyszła z grupy, w dyskusji o tym, czy minister 
edukacji słusznie wezwał policję, żeby rozgonić protestującą młodzież, 
uczestniczą przede wszystkim dziennikarze. To oni komentują bieżące 
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wydarzenia. Jeśli piszą dla gazety, to pojawią się niechybnie w telewizji. 
Jeśli pracują w telewizji, skomentują coś na pewno dla radia. I tak w kół-
ko. Tym sposobem dyskurs się toczy, młyny medialne mielą w kółko to 
samo. Widz, słuchacz czy czytelnik gdziekolwiek się odwróci, te same 
twarze, głosy, opinie. 
A chciałoby się inaczej. Rzetelnie, mądrze. Żeby dziennikarz był tam, 
gdzie dzieje się coś ważnego. Dotarł do tych, którzy rzeczywiście znają 
się na omawianej kwestii. Oddał głos tym, którzy oprócz tego, że wyra-
żą swoją opinię, pokażą ją także w  jakimś kontekście (prawnym, oby-
czajowym, historycznym). Czy to możliwe? Ależ tak, są przecież i tacy 
dziennikarze. Chociaż w mniejszości, to jednak zdarza się, że do swojej 
pracy podchodzą naprawdę rzetelnie. Słabiej ich widać i słychać, ale jeśli 
już się zdarzy, to przyjemność z tego jest całkiem spora. Nie manipulują 
informacją, nie poświęcają swojego (ale przede wszystkim odbiorców) 
czasu na sprawy mało ważne, zapewniają, że problem pokazany jest 
z kilku stron i przy okazji podają garść faktów. Jeśli ktoś dostał order 
Orła Białego, to nie tylko powiedzą kto, ale i przypomną, za co się go 
otrzymuje. Jeśli weszła w życie jakaś dyrektywa unijna, to nie tylko de-
likatnie wtrącą, co to jest dyrektywa, ale i wspomną o jej skutkach dla 
zwykłego zjadacza chleba. Jeśli rozpędzono nielegalną demonstrację, to 
napiszą o tym, co zrobić, żeby następna była legalna i gdzie zwrócić się 
o pomoc. Tak, takich dziennikarzy u nas wciąż niedostatek. 
I  nie mówimy przecież o  tabloidach – to osobna kategoria, kto chce, 
niech czyta, wie chyba, co robi. Mówimy o pretendujących do miana po-
ważnych programach publicystycznych! A od nich oczekiwać chciałoby 
się większej rozmaitości zapraszanych gości, no cóż, po prostu wyższe-
go poziomu. Zostawmy także w  spokoju media komercyjne – rządzą 
się swoimi prawami – choć tu prawdopodobnie najbardziej oferta i ja-
kość zależna jest od naszych, widzów, preferencji. Ale media publiczne? 
Przecież są – przynajmniej po części – nasze! Czy naprawdę oczekiwa-
nie, żeby nasz czas i nasze pieniądze poświęcały na rzeczy ważne, to za 
dużo? Gdzie ich rola edukacyjna? Bo że mają do spełnienia poważną 
rolę polityczną, to już wszyscy wiemy. Gdzie ich misja? I jaka ona jest? 
Powstała trzy lata temu Pozarządowa Grupa Inicjatywna ds. Współ-
pracy z TVP prowadziła rozmowy z zarządem telewizji przez dwa lata. 
O tym, że warto pokazywać działalność obywateli, że aktywność obywa-
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telska, której niedostatek wciąż odczuwamy, może być interesująca. Nic 
z tego nie wynikło. O tym, że programy publicystyczne mogłyby zyskać 
na atrakcyjności, gdyby zapraszać do nich ludzi – oprócz wysokiej kla-
sy dziennikarzy lub uznanych ekspertów – którzy na co dzień z danym 
problemem mają do czynienia. Nic z tego nie wynikło. Zarząd kierowa-
ny przez prezesa Kwiatkowskiego w tej kwestii nie różnił się niczym od 
zarządu prezesa Dworaka. Jedni i drudzy rozumieli, że to ważne, jedni 
i drudzy bardzo chcieli, ale jedni i drudzy napotykali nieustająco liczne 
przeszkody. A chodziło o rzecz stosunkowo prostą; na początek o przy-
jęcie krótkiej, jednostronicowej deklaracji współpracy. Deklaracji, która 
mówiłaby o tym, że: „Telewizja Polska SA, rozumiejąc wspólny interes 
działania na rzecz dobra publicznego i swoją rolę w zakresie populary-
zacji idei aktywności społecznej, deklaruje: 

• informowanie o  działaniach organizacji na rzecz różnych grup 
społecznych,

• uwzględnianie w  strategii programowej prezentowania różnych 
form aktywności obywatelskiej,

• wypracowanie stałych mechanizmów uwzględniania inicjatyw 
obywatelskich, szczególnie w programach informacyjnych i pub-
licystycznych,

• zapewnienie pionom organizacyjnym, redakcjom i  dziennika-
rzom TVP dostępu do informacji o działaniach organizacji,

• uzupełnienie oferty szkoleniowej dla dziennikarzy o  tematykę 
związaną z sektorem pozarządowym,

• promocję wolontariatu, filantropii oraz dobrych przykładów 
współdziałania organizacji pozarządowych z  sektorem prywat-
nym i z administracją publiczną,

• konsultowanie z Radą Pożytku Publicznego programu współpra-
cy TVP z organizacjami pozarządowymi”. 

Proste? Tak by się wydawało, wziąwszy pod uwagę zapis art. 24 ust. 2 pkt 
4 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi: „Programy publicznej ra-
diofonii i telewizji powinny umożliwiać obywatelom i ich organizacjom 
uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowa-
nych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do krytyki i kon-
troli społecznej”. Ale proste nie było. Po dwóch latach grupa inicjatywna 
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straciła cierpliwość. Wygrała niemoc i przeszkody biurokratyczne. No 
i dziennikarze goniący za sensacją. Dla tych, którzy chcieliby więcej, le-
piej i mądrzej, miejsca tam ciągle za mało. Czy zmieni to nowy zarząd 
i nowy prezes? Czy będzie obchodzić ich to, że publiczne media są wa-
runkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania  społeczeństwa oby-
watelskiego? Że powinny tworzyć płaszczyznę wymiany  idei, poszuki-
wania prawdy i promocji działań, których celem jest dobro  wspólne? 
W kim lub czym więc nadzieja? Jeśli w poważnych, ogólnopolskich me-
diach – gazetach i  telewizjach – na prowadzenie wysuwają się dzien-
nikarze wszechwiedzący, którym niepotrzebne są inne autorytety? Jeśli 
najłatwiej zrobić „newsa” ze średnio dowcipnego komentarza jakiegoś 
posła lub posłanki? Jeśli najszybciej da się zrobić program zapraszając 
kolegów z innych stacji? Na co można w takiej sytuacji liczyć? Na tych 
kilku naprawdę dobrych dziennikarzy, którzy – miejmy nadzieję – nie 
poddadzą się modzie i  zostaną przy swoim rzetelnym warsztacie? To 
chyba zbyt mało. 
Otóż ja takiej nadziei nie mam. I nie tylko ja. Także wiele innych osób, 
które coraz częściej deklarują: nie oglądam telewizji, nie kupuję gazet 
– nie chcę dać się ogłupić. W poczuciu braku wpływu na to, co jest mi 
oferowane, w poczuciu niemocy zawrócenia biegu rzeki głupich infor-
macji, robię to, co jeszcze zrobić mogę: naciskam przycisk na pilocie. 
Czy to przejściowa moda? Nie wiem, nikt nie wie. Na razie jednak nic 
nie tracę. Zarówno złe, jak i dobre wiadomości i tak do mnie przyjdą. 
Ale jeśli jednak będzie nas więcej? Jeśli oglądalność średnio mądrych 
programów zacznie spadać na łeb, na szyję? Jeśli w  kioskach zostaną 
sterty niesprzedanych gazet? To kto wie, kto wie? Kto wtedy okaże się 
czwartą władzą? 
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Ja, obywatel

Właśnie skończyły się wybory samorządowe. Następne, jeśli nic nad-
zwyczajnego się nie wydarzy, za trzy lata. Dla niektórych to trzy lata wa-
kacji od obowiązków obywatelskich, sprowadzających się do wrzucenia 
kartki do głosowania. Dla innych wakacje trwają nieprzerwanie – żadne 
głosowania, żadne wybory nie wytrącą ich ze stanu spoczynku. Różne 
przyświecają temu idee i przekonania – nie wszystkie absurdalne. Wiele 
z nich ma swoją logikę i argumentację znacznie wykraczającą poza „nie 
chce mi się”. Dla wielu z nich (tych, którzy nie przyczynili się do wysokiej 
frekwencji wyborczej), to trzy lata działań i akcji, którym trudno odmó-
wić „obywatelskości”. Kto to więc jest, ten obywatel? Jaki jest?
Jego konstytutywne cechy próbowało opisać wiele osób, odwołując się do 
bardziej lub mniej przekonujących przykładów i  szukając takiego modelu 
w różnych kontekstach. Maria Ossowska zwróciła uwagę na znaczenie wzo-
rów osobowych dla kształtowania się kultury grup społecznych. Każda grupa 
ludzka– pisała – „hoduje sobie jakiś wzór człowieka czy też jakieś wzory, któ-
re stanowią przedmiot aspiracji jej członków”1. Ludzie żyjący w danym okre-
sie, nawet nie zdając sobie sprawy, mają przed oczami jakieś wzory. Oczywi-
ście w ciągu całego życia te wzory zmieniają się wielokrotnie – przyczynkiem 
do ich zmian są przeczytane książki, kontakty z innymi ludźmi, zdobyte do-
świadczenia. Te wzory u różnych ludzi – jak twierdzi Ossowska – ale także 
u tego samego człowieka w różnych okresach jego życia, odgrywają różną 
rolę. Czy istnieje jakiś wzór obywatela, do którego można by się porównać? 
Otóż Ossowska podjęła próbę zaprojektowania – i w konsekwencji poddania 
dyskusji – wzoru dla człowieka żyjącego w ustroju demokratycznym. Przez 
ustrój demokratyczny rozumie ona „ustrój, w którym jak największa liczba 
obywateli pociągnięta jest do kształtowania życia zbiorowego, ustrój, w któ-
rym w atmosferze swobody każdy rozwinąć może swoje możliwości”. Jakie 
więc cechy powinien mieć żyjący w takim ustroju obywatel idealny?
Po pierwsze, uważa Ossowska, ktoś, kto ma wywierać wpływ na życie 
zbiorowe, winien mieć aspiracje perfekcjonistyczne, obejmujące zarówno 
doskonalenie tego życia zbiorowego, jak i doskonalenie siebie. Nie powi-
nien jednak rezygnować z „buntowniczej niemożności pogodzenia się ze 
złem” i „ten cenny niepokój (powinien) nosić w sobie aż do śmierci”.
1 Wzór obywatela w  ustroju demokratycznym (1946), w: „O  człowieku, moralności 
i nauce”, PWN, Warszawa 1983.
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Po drugie, charakteryzować się powinien otwartością umysłu, gotowoś-
cią do przyjmowania nowych idei oraz skłonnością do ciągłej rewizji 
swoich poglądów. Ta otwartość umysłu związana jest z odwagą przy-
znania się do porażki.
Po trzecie – wzorowy obywatel to ktoś o dużej dyscyplinie wewnętrznej. 
Taką cechę – zdaniem Ossowskiej – przypisuje się „komuś, kto posiada 
zdolność do długodystansowego wysiłku, temu, kto umie sobie dzięki 
tej zdolności narzucić i przeprowadzić jakiś plan działania”. Ale też ta 
dyscyplina nie jest wartością sama dla siebie – jest ona zawsze w imię 
czegoś, w imię jakichś innych wartości.
Po czwarte, idealny obywatel powinien posiadać umiejętność szanowa-
nia cudzych potrzeb i opinii, nawet wtedy, gdy są one mu obce, krótko 
mówiąc, powinien być tolerancyjny.
Po piąte, aktywność, która powinna być cechą takiego człowieka, „reali-
zuje się w odniesieniu do siebie samego i w odniesieniu do otoczenia”, jest 
to aktywność, która zmierza do poprawy warunków, w których się żyje.
Po szóste, człowiekowi biorącemu udział w życiu publicznym (a jest nim 
przecież każdy obywatel!) potrzebna jest odwaga głoszenia swoich prze-
konań i obrony ich, choć przez to może narazić na szwank swoje inte-
resy czy ryzykować doznawaniem braku życzliwości ze strony innych.
Po siódme, rysem tego wzoru obywatela jest uczciwość intelektualna, wy-
magająca – jak pisze Ossowska – odwagi, gdyż znaczna część nieuczciwości 
tego typu jest właśnie wynikiem tchórzostwa. Dla osiągnięcia tej uczciwości 
niezbędny jest krytycyzm i odpowiedzialność za słowo. Bez tych dwóch ele-
mentów uczciwość intelektualna – zdaniem Ossowskiej – jest niemożliwa.
Następną dyspozycją wzoru obywatela jest coś, co potocznie nazywa 
się uspołecznieniem. W zakres tego uspołecznienia wchodzi zarówno 
interesowanie się zagadnieniami społecznymi, pewien zasób kompeten-
cji w  tej dziedzinie, jak również przezwyciężenie właściwego ludziom 
egocentryzmu. Ale to nie koniec – „trzeba jeszcze umieć zdobyć się na 
pewne reakcje uczuciowe, pchające nas do pomocy oraz wykazywać się 
umiejętnością współdziałania.
Po kolejne – szkicując obraz wzoru obywatela, nie można pominąć jesz-
cze jednego elementu, mianowicie „postawy, jaką powinien zajmować 
wobec przeciwnika w walce”. Tą walką jest w równym stopniu rozgryw-
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ka parlamentarna, wszelka polemika, jak partia szachów. Bez względu 
na to, o jaki rodzaj walki chodzi – prowadzona przez wzorowego oby-
watela charakteryzować się musi poszanowaniem przeciwnika.
Do powyższych cech określających wzór obywatela Ossowska dodaje 
jeszcze dwie, dość nietypowe w tym kontekście. Otóż od takiego wzoru 
oczekiwać należy wrażliwości estetycznej, wzbogacającej ludzki doro-
bek kulturalny i… poczucia humoru. „Jest coś słusznego – pisze Ossow-
ska – w opinii, że trudno byłoby dyktaturze zapuścić korzenie w naro-
dzie posiadającym” poczucie humoru. A zatem ten wzór obywatela, ten 
człowiek, którego jako wzór można by traktować, musi być zdolny do 
śmiechu, także z samego siebie.
Już na pierwszy rzut oka widać, że w tym zestawie cech wzorowego oby-
watela nie ma mowy o jego stosunku do państwa. Ten element Ossowska 
pomija całkiem świadomie, uważając, że człowiek uspołeczniony (a jest 
to jedna z wymienianych cech) jest uspołeczniony w każdej grupie - czy 
to lokalnej, jak samorząd, czy w grupie o szerszym zasięgu, jak państwo. 
W ustroju demokratycznym, dla którego tworzony jest ten wzór, w któ-
rym „państwo jednoczy, organizuje, koordynuje, ale nie żąda dla siebie 
boskiego kultu” nie ma potrzeby używania, jak to określa Ossowska – 
„werbalistyki państwowotwórczej”. Jest ona potrzebna tylko tam, gdzie 
się chce wmówić obywatelom, że są pionkami pracującymi dla państwa.
Przedstawiony zestaw cech to, zdaniem Ossowskiej, tylko najważniejsze 
punkty. O  ile bowiem – twierdzi ona – niegdysiejsze wzory osobowe 
(na przykład mędrca, świętego czy rycerza) w naturalny sposób dostęp-
ne były tylko dla nielicznych, o  tyle wzór obywatela dostępny jest dla 
każdego. Dla każdego, kto tylko chce do niego aspirować, uzna za swój 
i zamierza dążyć do zbliżenia się do ideału. Jeśli zatem uznać, że zary-
sowany wyżej obywatel idealny jest swoistym wzorcem metra, to dokąd 
sięgam? Ile ze wskazanych cech – atrybutów odnosi się do mnie? Posia-
danie ilu z nich wystarczy, żeby nazwać się – może nie idealnym – ale po 
prostu obywatelem? Dokąd sięgam – stojąc nad urną z kartką wyborczą 
– metr czy jednak znacznie mniej?



16 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

Społeczeństwo kupuje rezultaty

Uczestnicy konsultacji społecznych dotyczących Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki pamiętają zapewne dyskusje dotyczące tego, czy prio-
rytet IV powinien nosić nazwę (jak to pierwotnie sformułowano) Dobre 
Państwo, czy też może – jak sugerowano wielokrotnie – Dobre Rządze-
nie. Różnica, choć kwestionowana przez autorów dokumentu, widocz-
na jest na pierwszy rzut oka. I nie jest ona wyłącznie kwestią przyjęcia 
takiej lub innej estetyki. Akcent położony jest zupełnie gdzie indziej: 
w  jednym wypadku uznaje się, że to państwo, wraz z  jego instytucja-
mi, ma być dobre (sprawne? wydolne? skuteczne?), w drugim zaś nacisk 
położony jest przede wszystkim na to, w jaki sposób wykonywane mają 
być niezbędne czynności, bez rozstrzygania, kto ma je podejmować. Nie 
trzeba dodawać, że o  ile zwolennicy pierwszego określenia wywodzili 
się w większości z kręgów administracji rządowej (lub okołorządowej), 
o tyle popularność drugiego charakteryzowała głównie środowisko or-
ganizacji pozarządowych. Już samo to zagadnienie – będące dowodem 
na stosowanie różnych filozofii (jeśli używać tego rodzaju opozycji) war-
te jest głębszego namysłu. W tym nurcie zresztą można odczytywać dys-
kusję panelową zorganizowaną ostatnio przez sieć SPLOT, poświęconą 
refleksji nad tym, czy silne państwo jest zagrożeniem dla społeczeństwa 
obywatelskiego. Nie bez powodu dużą część dyskusji poświęcono usta-
leniu definicji państwa, gdyż wbrew potocznemu poglądowi jego rozu-
mienie nie jest wcale takie oczywiste. Co więcej, zależnie od przyjęcia 
takiej lub innej definicji Dobre Państwo znaczyć mogłoby kompletnie 
różne rzeczy. To jednak temat na osobny tekst i kolejną ciekawą – jak się 
wydaje – debatę.
Teraz jednak warto skoncentrować się na tym drugim elemencie – rzą-
dzeniu samym, dobrym, złym, takim czy innym. Otóż to zagadnienie 
wcale nie jest specyficznie polskim (jak mogłoby się wydawać nieuważ-
nemu obserwatorowi światowych trendów) problemem. Jak rządzić we 
współczesnym świecie? Jak rządzić współczesnymi państwami, gmina-
mi, hrabstwami, miastami? Jakie stosować reguły i metody? Dotychcza-
sowe? Wielokrotnie kwestionowane ze względu na ich niedopasowanie 
do obecnych warunków? Jakieś nowe? Jakie? Stanowiące prostą kopię 
zasad obowiązujących w  sektorze biznesu? Co robić, aby skutecznie 
wypełniać funkcje zaspokajania potrzeb społecznych na każdym po-
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ziomie? To pytanie Jacek Żakowski postawił profesorowi Davidowi 
Osborne’owi2, którego książka pt. „Rządzić inaczej” wywołała w  Sta-
nach Zjednoczonych ruch na rzecz odrodzenia władz publicznych. Jak 
pisze Żakowski, „burmistrz Nowego Jorku R. Giuliani kazał (ją – przyp. 
autorki) czytać wszystkim podległym mu miejskim menedżerom – od 
oficerów policji po dyrektorów szkół”. Po jej lekturze w latach 90. w wie-
lu amerykańskich miastach, niektórych stanach i urzędach federalnych 
metody zarządzania uległy zasadniczym zmianom.
Kariera D. Osborne’a rozpoczęła się kilkanaście lat temu, kiedy doszedł 
do wniosku, że bez względu na to, kto aktualnie sprawuje władzę (jaka 
opcja polityczna), funkcjonuje ona coraz gorzej. Urzędy wcale nie za-
czynały pracować lepiej, kiedy dostawały więcej środków finansowych, 
niż wtedy, gdy działały w sytuacji ich znacznego niedoboru, a instytucje 
cierpiące w wyniku nadmiernego zatrudnienia nie stawały się efektyw-
niejsze w wyniku redukcji. Popularność wobec takich faktów zyskiwało 
stwierdzenie, że to wszystko oznacza koniec państwa – wyczerpanie się 
– m.in. w obliczu procesów globalizacyjnych – jego formuły. Osborne, 
jak pisze Żakowski, w tę prostą konstatację nie uwierzył i analizując po-
dejmowane przez różnych reformatorów działania, doszedł do wniosku, 
że to nie samo państwo się zestarzało, ale państwo biurokratyczne. Os-
borne uważał, że podstawowy problem wiąże się z faktem, że dotychczas 
stosowane mechanizmy sprawowania władzy przestały przystawać do 
współczesnych wyzwań – wciąż korzeniami tkwią w XIX wieku. A więc 
przyjęte biurokratyczne rozwiązania zamiast pomagać, ciążą państwu, 
a często wręcz szkodzą. Z tej konstatacji Osborne wysnuł wniosek, że 
do zmiany sytuacji niezbędne jest zastosowanie współczesnych metod 
zarządzania, i to takich, które sprawdzają się w innych dziedzinach, np. 
w biznesie. Kiedy, jak pisze Żakowski, kilka lat temu Amerykę dotknął 
problem rosnącego deficytu budżetowego i pojawiły się głosy, że pań-
stwo musi ograniczyć bezpłatne świadczenie obywatelom usług róż-
nego rodzaju (od edukacji przez służbę zdrowia do utrzymania dróg), 
Osborne ogłosił memoriał zatytułowany „12 kroków ku państwu świad-
czącemu lepsze usługi za mniejsze pieniądze”. Stworzył model funkcjo-
nowania sfery publicznej łączący – wydawałoby się – wykluczające się 
wzajemnie ideologiczne postulaty.

2 „Koniec”, Jacek Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
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W wywiadzie z Jackiem Żakowskim, opublikowanym pierwotnie w „Po-
lityce”, a potem w zbiorze zatytułowanym „Koniec”, David Osborne przed-
stawia podstawowe założenia swojego przekonania, sprawdzonego, jak 
twierdzi, na bardzo wielu przykładach. Uważa on przede wszystkim, że 
państwo za mniejsze środki (na poziomie 10, 20 procent) może – po do-
konaniu niezbędnych reform – świadczyć więcej usług lepszej jakości. 
„Problemy publicznych budżetów w  dużej mierze wynikają z  tego, że 
rządy zbyt wiele zadań uważają za równie ważne” – twierdzi Osborne. 
Jest to wynik tego, że na przestrzeni ostatnich stuleci powoli państwo 
przejmowało kolejne zadania, często – jak uważa profesor – pod wpły-
wem chwilowej potrzeby. W takiej sytuacji nie można zastosować pro-
stej metody wykluczenia z budżetu tego rodzaju wydatków, wielokrotnie 
bowiem są one ukryte w jakiejś pozycji i właściwie nikt nie wie, że prze-
znaczane są na to rokrocznie poważne środki. A  takich pozycji mogą 
być – jak twierdzi Osborne – tysiące. Nie ma zatem innej rady jak tylko 
zapomnieć o całym dotychczasowym kształcie budżetu, jego pozycjach 
i  podpozycjach, i  zacząć od początku układać go metodą zadaniową. 
Tak konstruowane są budżety w korporacjach i „państwa, miasta, lokal-
ne samorządy powinny robić to samo”. (Czy nie brzmi znajomo koncep-
cja budżetu zadaniowego, którą próbowała – bez większych sukcesów 
– wdrożyć minister Gilowska?). Zdaniem Osborne’a pracę nad nowym 
modelem budżetu należy zacząć od wyboru najważniejszych zadań – co 
jest bez wątpienia niezwykle trudne politycznie. Trzeba jednak „mieć 
odwagę powiedzieć: te trzy zadania są dla nas najważniejsze. Inne sześć 
zadań uważamy za ważne. Pięć robimy w miarę możliwości, a na resztę 
szkoda nam pieniędzy”. Oczywiście może to oznaczać, jak zauważa Ża-
kowski, wielką awanturę. Uniknąć jej można wyłącznie pod warunkiem 
przeprowadzenia poważnej debaty publicznej, w  którą zaangażowane 
będą wszystkie zainteresowane środowiska. Bez tego, bez przekonania 
tych, których zmiany dotyczą, nie ma szans na powodzenie całej opera-
cji. „Ludzie na ogół dobrze rozumieją, co jest naprawdę ważne” – uważa 
Osborne. Wtedy przychodzi czas na dopasowanie do wybranych zadań 
źródeł pieniędzy. Zwykle – jak zauważa Żakowski – okazuje się, że jest 
ich za mało. Wówczas należy dołożyć wszelkiej staranności, aby nie po-
pełnić zasadniczego błędu, mianowicie nie obciąć środków po równo na 
wszystkie wybrane zadania. „Wtedy wszyscy mają doskonałą wymówkę 
dla swojej bezradności”. Zdecydowanie lepszą strategią jest rezygnacja 
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z celów, na które pieniędzy nie ma lub jest ich zdecydowanie za mało, 
żeby można było osiągnąć coś sensownego. „Ludzie pracujący w pub-
licznych instytucjach muszą mieć świadomość, że nie dostają pieniędzy 
za istnienie. Społeczeństwo kupuje od nich rezultaty”. Ale – jak pod-
kreśla Żakowski – państwo nie jest ani supermarketem, ani korporacją. 
To akurat zdaniem Osborne’a nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla 
złego zarządzania. „Ludzie kupują przecież konkretne rezultaty za kon-
kretne pieniądze”. Nie może więc być tak, żeby w wyniku złego zaplano-
wania i zarządzania środkami np. policja nie wypełniała swoich zadań 
– bo wówczas wszystkie przeznaczone na nią pieniądze są zmarnowane. 
Ludzie nie dostają tego, za co płacą.
Osborne zwraca także bardzo wyraźnie uwagę na rolę w  tym innym 
rządzeniu obywateli. Po pierwsze, jak wspomniano wyżej, ich udział 
w ustalaniu priorytetów. Po drugie jednak – uważa Osborne – obywa-
teli trzeba słuchać i oddać im władzę. „Kiedy rodzice mogą przenieść 
dzieci z jednej szkoły do drugiej, to dostają bardzo realną władzę. W ten 
sposób rynek producenta tradycyjnie obowiązujący w sektorze budże-
towym zamieniamy w rynek konsumenta”.
Jest jeszcze jeden element, na który zwraca uwagę Osborne – zmniej-
szenie liczby przepisów ograniczających swobodę działania urzędni-
ków. A żeby to zmienić, trzeba, jego zdaniem, oddać im inicjatywę, za-
pewnić więcej wolności w podejmowaniu działań, ale co za tym idzie, 
także zwiększyć ich odpowiedzialność. Bez tego trudno się spodziewać, 
że będą mogli skutecznie reagować na potrzeby społeczne. Trzeba jed-
nak zmienić także kulturę instytucjonalną (w  biznesie nazywaną kor-
poracyjną), w przeciwnym razie w warunkach większej swobody i  tak 
urzędnicy będą blokowani przez stare przyzwyczajenia i nawyki.
I w końcu pojawia się – także w Polsce często podnoszona – kwestia 
konkurencyjności. Żakowski zastanawia się, czy nie lepiej jest sprze-
dać np. miejskie spółki i  zdać się na konkurencję prywatnych przed-
siębiorstw. Otóż tu odpowiedź Osborne – zwolennika adaptacji metod 
biznesowych w administracji publicznej, jest nieco zaskakująca. Uważa 
on bowiem, że nie zawsze takie rozwiązanie jest skuteczne na dłuższą 
metę. Przyznaje, że w  pierwszym okresie rzeczywiście oszczędności 
mogą wynieść 20-30 procent, później jednak, „jeśli zdać się całkowicie 
na konkurencję sektora prywatnego, to koszty też spadną, ale nie aż tak 
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bardzo”. Dzieje się tak – zdaniem Osborne’a – dlatego, że publiczne in-
stytucje, jeśli znajdą się w sytuacji konkurencji i są dobrze zarządzane, 
mają większą zdolność mobilizacji. Obdarzone są także, co nie bez zna-
czenia – zaufaniem społecznym związanym z praktycznie zerowym nie-
bezpieczeństwem bankructwa. (Ten argument warto wziąć pod uwagę 
np. w kontekście unijnej dyrektywy o usługach interesu ogólnego).
Co jest zatem kluczem do efektywnego państwa – pyta na koniec wy-
wiadu Żakowski – skoro nie jest nim, jak się okazuje, prywatyzacja? 
Otóż jest nim jednak – zdaniem Osborne’a – konkurencja. „Publiczny 
monopol jest równie zły jak prywatny” – stwierdza. Choć wcześniej za-
strzega się, że nie zawsze ten czynnik gwarantuje lepszą jakość usług za 
niższą cenę, to jednak przyznaje, że celem, do którego należy dążyć, jest 
to, żeby „publiczny monopol zastąpiła prawdziwa konkurencja, a  nie 
prywatny monopol”.
A więc nie ma prostych rozwiązań, prostych odpowiedzi na pytanie, jak 
rządzić? Z rozmowy Jacka Żakowskiego z Davidem Osbornem wynika 
jedno: tak, jak dotychczas, rządzić się nie da. Trzeba odciążyć admini-
strację od biurokratycznych ograniczeń, zaangażować obywateli w dys-
kusję o priorytetach, podejmować trudne decyzje rezygnacji z części na-
zbyt kosztownych zadań, uwolnić inicjatywę urzędników i zwiększyć ich 
odpowiedzialność, zagwarantować prawdziwą konkurencję opartą o ra-
chunek kosztów i  jakość usług, pozwolić ludziom decydować, wybie-
rać i oceniać świadczone usługi, wprowadzać sprawdzone gdzie indziej 
metody zarządzania, oswoić się z ryzykiem i eksperymentować – szu-
kać najlepszych rozwiązań. Wtedy dopiero i, jeśli wierzyć Osborne’owi, 
tylko wtedy, środki z naszych podatków i wszelkich innych opłat mają 
szansę być wykorzystane sensownie. Wtedy dopiero Dobre Państwo bę-
dzie mogło charakteryzować się Dobrym Rządzeniem. 
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Kto się z kim i na co umawia?

Jeśli chcę z  koleżanką pójść do kina, wykręcam jej numer telefonu, 
uzgadniamy, jaki film chcemy obejrzeć, i ustalamy dzień i godzinę. Po-
dobnie z  zaproszeniem na kolację, koncert czy zwykłe babskie ploty. 
W codziennym życiu staram się unikać sytuacji, w których rzeczona ko-
leżanka o tym, że idzie do kina, dowiaduje się jako ostatnia, i to wtedy, 
kiedy już wręczam jej bilet. Wiem przecież, że może mieć inne plany, nie 
mieć akurat ochoty na moje towarzystwo. Normalne. Inaczej premier. 
Temu wolno więcej. Może mieć pomysł, podległy mu aparat administra-
cyjny oraz głośno wyrażaną wolę, żeby plany, nastroje i ochota innych 
przestały się liczyć. Tak jak w wypadku umowy społecznej.
Oto o potrzebie jej zawarcia zaczęło się mówić jeszcze przed ostatnimi 
wyborami parlamentarnymi. Nowa umowa społeczna! Jak to brzmiało! 
Jakie wiązały się z nią nadzieje! Skoro umowa, to będą jakieś strony, sko-
ro społeczna, to z jakimś społeczeństwem, a przynajmniej w sprawach 
społecznych. Szybko jednak się okazało, że nadzieje były trochę na wy-
rost. Z wielkim trudem i po długich rozmowach udało się w ubiegłym 
roku podpisać wstępną deklarację. Do umowy było jednak daleko. A do 
przymiotnika – społeczny – jeszcze dalej. Umawiał się rząd i – podob-
no niechętnie – organizacje pracodawców i związki zawodowe. Potem 
nie działo się nic. To znaczy wydawało się, że nic się nie dzieje. Bo oto 
okazało się, gdzieś na początku tego roku, że na stole znalazł się goto-
wy dokument. I tu szok. Bo niby dokument jest, propozycje założeń do 
umowy społecznej są, a nikt się do niego nie przyznaje. Rząd – np. us-
tami wiceministra Pracy i Polityki Społecznej – twierdzi, że to nie jego, 
związkowcy – że tym bardziej nie ich, pracodawcy – że nie mają z tym 
nic wspólnego. Cud chyba. Normalnie takie dokumenty nie wyskaku-
ją jak królik z kapelusza – skoro ten wyskoczył, to niechybnie maczał 
w tym palce David Copperfield. Bo dokument jest.
Ale to nie koniec cudów. Oto w projekcie umowy społecznej, szumnie 
nazwanej Praca – Rodzina – Dialog, znajduje się – jako jedno z  klu-
czowych haseł – społeczeństwo obywatelskie, a dokładniej, jego rozwój. 
I organizacje pozarządowe, którym przypisano nawet określone funk-
cje i zadania. Rada Działalności Pożytku Publicznego też znalazła tam 
swoje miejsce. Powie ktoś: świetnie! Może i tak, może byłoby świetnie, 
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gdyby nie jeden, taki malusieńki szczegół: ani przez moment, na żadnym 
etapie do prac nie włączona została ani jedna organizacja pozarządowa 
(także ani jeden przedstawiciel RDPP)! Przez rok zatem rząd, organi-
zacje pracodawców, związki zawodowe dyskutowały o  tym, w co i  jak 
„ubrać” organizacje pozarządowe – organizacje – podkreślmy, niezależ-
ne od jednych, drugich ani trzecich. Nikomu to jednak nie przeszkadza-
ło! Nikomu z nich (że rządowi, to wcale nie dziwi) nie przyszło do głowy 
powiedzieć: hola, hola panowie, coś tu nie gra! Może więc wszystko gra? 
Co za problem wybrać film, miejsce i czas, a zainteresowanemu wręczyć 
bilet i kazać mu za niego zapłacić? Premierowi – koordynującemu cały 
proces – w końcu wolno więcej.
A  więc umowa okazuje się umową między rządem, związkami zawo-
dowymi i pracodawcami, społeczna jest w tym sensie, że z partnerami 
społecznymi. Że nie każdy obywatel jest członkiem związków zawodo-
wych lub organizacji pracodawców? To niech się zapisze! Że nie biorą 
w tym procesie udziału organizacje społeczne? A cóż to za wymagania! 
Nie są przecież reprezentowane w Komisji Trójstronnej, więc mogą co 
najwyżej przyglądać się, jak w pocie czoła pracują inni. Jak wypracują, 
to się wszyscy dowiedzą!
Nie po raz pierwszy okazuje się, że standardy obowiązujące w  życiu 
prywatnym mają się nijak do Wielkiej Polityki. Tam obowiązuje zasada 
poszanowania przyjaciół, a nawet znajomych, liczenia się z ich czasem, 
planami, poglądami, tu wręcz przeciwnie. Tam obowiązuje wzajemne 
zaufanie, tu – nic podobnego. Tam nie zaprosisz gości komuś do domu, 
tu – jak najbardziej. W życiu prywatnym umawiając się, zwykle panu-
jesz nad swoimi umowami i zobowiązaniami. W świecie Wielkiej Poli-
tyki nigdy nie wiesz, kto z kim i na co się umawia, zwłaszcza za Twoimi 
plecami.
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Kto ma lepiej

Raz rozpoczęta dyskusja o dyskryminacji kobiet (czy jak wolą niektórzy 
– o jej braku), toczy się wciąż i końca nie widać. Argumentów jednych – 
twierdzących, że kobiety istotnie mają gorzej, i drugich – uważających, 
że jeśli już mają źle, to tak samo jak mężczyźni, pada dużo. Czasami 
można odnieść wrażenie, że za dużo, bo w tej wielości pojawiają się tak-
że coraz bardzie absurdalne – w końcu możliwości sformułowania rze-
czowych, sensownych argumentów mają jakieś granice.
Dyskusja zatem trwa – a problem jak był, tak jest. Nierozwiązany czy – 
jak czasem się wydaje – nierozwiązywalny. Ostatnio mało publiczna, ale 
jednak dyskusja dotyczyła niewinnego zapisu w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a dokładniej propozycji zmiany 
jednego z jej ustępów. Oto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 
autor nowelizacji ustawy – zaproponowało zmianę dotychczas obowią-
zującego brzmienia art. 4 ust.1 pkt 8 z „upowszechniania i ochrony praw 
kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn” na 
„działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn”. Niby nic. Ot, 
korekta redakcyjna wychwyciła źle brzmiące sformułowanie. Ale nie, 
przedstawiona przez pracowników ministerstwa argumentacja mia-
ła dowodzić, że nie chodzi jedynie o redakcję, oto bowiem kobiety nie 
mają żadnych szczególnych praw, które należałoby upowszechniać lub 
ich bronić. A zatem pierwotnie obowiązujący zapis – jako nieprawdziwy 
i wprowadzający w błąd – należy usunąć.
Taki pogląd nie jest jednak związany z ministerialnym – jak chcą nie-
którzy, formalnym, urzędniczym – podejściem. Podziela go wiele osób 
niemających za sobą kariery urzędnika. Twierdzenie, że „szanować 
należy każdego człowieka bez względu na płeć, wyznanie, kolor skory, 
etc.”, oraz przywoływanie zapisów deklaracji praw człowieka w miejsce 
„genderowych” sformułowań wypracowanych przez Komisję Europej-
ską spotkać można wyjątkowo często. Już samo sformułowanie: „prawa 
kobiet” niektórych drażni.
Trudno nie zgodzić się z taką argumentacją. Kobieta też człowiek, więc 
i prawa człowieka powinny się do niej stosować w tym samym stopniu 
(choć czy trudno wskazać tych, co nie wydają się podzielać tego poglą-
du?). Pozostaje jednak pytanie, czy w praktyce są one w równym stopniu 
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respektowane. Chciałoby się, żeby świat już był idealny, A jeśli nie jest, 
to może „genderowy” upór Komisji Europejskiej właśnie na ten aspekt 
ma zwrócić uwagę? Zgadzając się bowiem, co do zasady, z argumentacją 
tak wspomnianego wyżej ministerstwa, jak i zewnętrznych wobec niego 
dyskutantów, można by zastanowić się, czy uwzględniając obecną sytu-
ację kobiet (choćby na rynku pracy) – nie byłoby zasadne przełknięcie 
źle brzmiącego zapisu i zasygnalizowanie problemu? Priorytetowa za-
sada Unii Europejskiej – gender mainstreaming (włączanie problematy-
ki potrzeb i perspektywy kobiet do głównego nurtu życia społecznego 
i politycznego), mówi właśnie o tym, że oprócz przestrzegania zasady 
równości płci niezbędne są także działania mające na celu wzmacnia-
nie kobiet, promowanie ich awansu oraz podnoszenie statusu kobiet 
w społeczeństwie. A zatem daje się jakoś rozwiązać ten dylemat praw 
kobiet i praw człowieka. Działalność pożytku publicznego mogłaby więc 
uwzględniać oba obszary: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz 
wzmacnianie kobiet poprzez ochronę ich praw i eliminację dyskrymi-
nacji kobiet. Niby nieistotna zmiana, nic nie kosztuje oprócz zgrzytu dla 
purysty językowego i ideologicznego, a mogłaby zwracać większą uwagę 
na problem. Co więcej, w tym konkretnym przypadku tak czy inaczej 
sformułowany zapis mógłby stanowić odniesienie dla zapisów przygo-
towywanych np. w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (czyli w konse-
kwencji środków finansowych na różne działania). Przede wszystkim 
na działania mające na celu dostrzeżenie problemu, zmianę nastawienia 
do niego czy uświadomienie sobie – przez różne grupy społeczne – jego 
konsekwencji. Zapisy ustawowe rzeczywistości nie zmieniają, ale bez 
odpowiednich trudno o zmianę praktyki życia codziennego.
A ta codzienna praktyka nie przedstawia się wcale różowo. Argumenty, 
że nawet jeśli kobiety mają gorzej, np. w  dostępie do rynku pracy, to 
przecież mężczyźni mają fatalnie w dostępie do lekarzy (choć nie zawsze 
jest jasne dlaczego) w  istocie prowadzą do bagatelizowania zarówno 
jednego, jak i drugiego problemu. Bo skoro wszyscy mają źle po równo, 
choć w różnych dziedzinach, to przynajmniej jest sprawiedliwie. A wo-
bec argumentu (słyszałam na własne uszy!), że nadumieralność i nadza-
chorowalność mężczyzn jest większa niż kobiet, ich dostęp do rynku 
pracy rzeczywiście traci na znaczeniu!
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A jednak problem nadal jest, czy opisywać go w kategoriach praw ko-
biet, czy człowieka (kobiety-człowieka!). W ostatnich dniach w mediach 
pojawiły się po raz kolejny informacje o różnicach w zarobkach kobiet 
i mężczyzn zatrudnionych na tym samych stanowiskach. Optymistycz-
ne szacunki wskazują, że ta dysproporcja mieści się w przedziale między 
5 a 15 procent. Bardziej pesymistyczne dane mówią o różnicy docho-
dzącej do 30, a czasem nawet więcej procent.
Badanie na temat zarobków Polaków, w  którym wzięło udział ponad 
56 tys. osób, przeprowadził portal Wynagrodzenia.pl. Jego wyniki do-
wodzą, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn występują na 
każdym etapie kariery i odnoszą się do wszystkich praktycznie stano-
wisk: od szeregowego pracownika do wysokiego szczebla zarządzania. 
Różnice, o których mowa, nie odnoszą się – jak chciałoby się myśleć – 
do zamierzchłej przeszłości. Nawet na przestrzeni ostatnich dwóch lat 
nie tylko nie uległy zmniejszeniu – pomimo częstszego niż dotychczas 
podnoszenia tej kwestii – ale można stwierdzić ich wzrost. Wystarczy 
podać, że o ile płaca mężczyzn w stosunku do 2005 roku wzrosła o 50 
złotych – jak podaje portal – to w odniesieniu do kobiet zanotowano 
spadek o 9 złotych. „Kobieta specjalista dostanie na rękę mniej o 580 
złotych niż mężczyzna”3. Dodatkowo niepokojące jest to, że im wyż-
sze stanowisko, a co za tym idzie wyższe wynagrodzenie, tym bardziej, 
w zastraszającym tempie, rosną te dysproporcje. Mężczyźni zatrudnieni 
na stanowiskach dyrektorów generalnych przeciętnie zarabiają ok. 10 
tys. złotych, podczas kiedy kobiety-dyrektorki – 4,5 tysiąca.
Powodów takiego stanu rzeczy jest na pewno wiele. Jednym z nich – jak 
twierdzi przedstawicielka jednej z firm doradztwa personalnego4 – jest 
to, że często kobiety same żądają niższego wynagrodzenia, uważając, 
że tylko w  ten sposób mogą uzyskać szansę na zatrudnienie. Wiedzą 
bowiem doskonale to, co jest tajemnicą poliszynela: pracodawcy wolą 
zatrudniać mężczyzn. Mężczyzna nie idzie na wcześniejszą emeryturę 
– opłaca się więc dłużej w niego inwestować; nie rodzi dzieci – więc nie 
ma przerw w pracy (urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, a potem 
zwolnień z  powodu chorób dziecka). To, że taki wizerunek trąci ste-
reotypem, nie zmienia sytuacji. Różnice w wynagrodzeniach są faktem. 

3  Dziennik 10-11.02.2007, „Pensje kobiet lecą w dół”, Przemysław Poznański.
4  Tamże.
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Choć nie we wszystkich branżach, zawodach czy firmach. Statystyczne 
dane mają jednak to do siebie, że raczej pokazują tendencje niż skupiają 
się na pozytywnych wyjątkach. A takie też są – na przykład tam, gdzie 
wynagrodzenie uzależnione jest bezpośrednio od efektów, kobiety zwy-
kle zarabiają lepiej. Często także o różnicach w pensjach nie ma mowy 
w firmach zagranicznych.
Problem nie jest ani nowy, ani typowy wyłącznie dla Polski, choć tu skala 
rozbieżności może skłaniać do głębszej refleksji. W  Unii Europejskiej 
najlepiej sytuacja wygląda w  Portugalii, gdzie dysproporcje w  wyna-
grodzeniach nie przekraczają 5 procent. Spośród tzw. „starych” krajów 
członkowskich UE kobiety w  Irlandii mają najgorzej – zarabiają o  22 
procent mniej niż mężczyźni, choć średnia różnica w pensjach w całej 
Wspólnocie wynosi około 16 procent. Zgodnie z danymi Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy kobiety wykonują 2/3 pracy, a otrzymują tyl-
ko 5 procent dochodów. Wziąwszy przy tym pod uwagę, że kobiety są 
często lepiej wykształcone niż mężczyźni, powyższe dane statystyczne 
nabierają nowego znaczenia.
Oczywiście wobec twardych liczb drobny zapis w ustawie o działalno-
ści pożytku publicznego i  o  wolontariacie nie ma wystarczającej siły 
rażenia. W mikroskali jednak pokazuje całą złożoność problemu. Jest 
dowodem na często przyjmowaną strategię wychodzenia od równości 
kobiet i mężczyzn (podpierania się uniwersalnymi prawami człowieka!) 
i zamykania oczu na rzeczywistość (bo, nie daj Boże, znajdziemy tam 
jakieś nierówności).
Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że zwykle najwięcej czasu 
zajmuje przełamanie stereotypów i zmiany postaw. Tutaj natomiast po-
trzeba jest wielu, najlepiej skoordynowanych działań i  długofalowych 
projektów. Część z nich już jest podejmowana, jak choćby ostatnia akcja 
Dziennika pt. Matka Polka pracująca, w ramach której kobiety (ale nie 
tylko!) dzielą się swoimi dobrymi i złymi doświadczeniami z pracy. Inne, 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczą 
godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Także niektórzy pracodaw-
cy, w tym np. zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Prywatnych Le-
wiatan, podejmują działania zmierzające do zmiany nastawienia wobec 
zatrudniania kobiet i  określania ich wynagrodzeń. W  tym kontekście 
można także odczytywać ostatnio głośno chwalony z różnych stron pro-
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gram polityki prorodzinnej, opracowany przez wiceminister Pracy i Po-
lityki Społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską. I tu część proponowanych 
rozwiązań ma także szansę zmienić nastawienie do zatrudniania ko-
biet. Pomysły dotyczące elastycznego czasu pracy czy dłużej otwartych 
przedszkoli mogą – nawet jeśli w niewielkim stopniu – przyczynić się 
do tego, że kobiety będą mogły pracować, a ich pracodawcy przyjmą to 
do wiadomości. Niezłym rozwiązaniem – być może choć trochę osłabia-
jącym lęk pracodawców przed zatrudnianiem młodych matek (kobiet 
przecież!) jest propozycja ulg w opłacanych za nie składkach.
Te wszystkie działania muszą mieć charakter komplementarny. Sytuacja 
nie zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale wielość 
sygnałów i  argumentów, padających z  różnych stron i  środowisk, ma 
szansę zagwarantować kobietom prawa takie, jak mężczyznom. Niech 
będzie, że prawa człowieka. To punkt dojścia. Do niego jeszcze długa 
droga. Dyskryminacja (jak chcieliby niektórzy widzieć dysproporcje 
w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn) nie jest problemem drobnym ani 
nieistotnym. Tu nie ma mowy o kwestiach redakcyjnych – jak można 
traktować zapis w ustawie o działalności pożytku publicznego. To fakty.
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20 lutego 2013 – Konferencja  „Udział obywateli w planowaniu przyszłej 
perspektywy funduszy europejskich 2014-2020”
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Raport z działań  
Stałej konferencji ds. konsultacji  

funduszy europejskich 2014-2020
Michał Dymkowski, 

Magdalena Woźniewska, 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Wstęp

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) w  imie-
niu swoich członków, reprezentując sektor pozarządowy, zabiera głos 
w ważnych kwestiach dotyczących polityk publicznych. Jej głównym ce-
lem jest aktywne tworzenie przyjaznych warunków dla funkcjonowania 
organizacji pozarządowych i stanie na straży ich praw i pożytku, zwłasz-
cza w kontekście zasady partnerstwa. 
OFOP angażuje się w wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk, 
które często mają podstawowe znaczenie dla realnego funkcjonowania 
tej zasady. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Federacja bardzo ak-
tywnie zaangażowała się w konsultacje jednego z ważniejszych obsza-
rów polityk publicznych dla sektora pozarządowego, jakim są fundusze 
europejskie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. 
Federacja podjęła szereg działań rzeczniczych i  informacyjnych, któ-
rych efekty oraz opis zostaną zaprezentowane w dalszej części niniej-
szej publikacji. Aktywne działania OFOP rozpoczęły się na długo przed 
opublikowaniem przez Komisję Europejską projektów Rozporządzeń 

Temat numeru
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ogólnych1, czy rządowych projektów Umowy Partnerstwa2 i Programów 
Operacyjnych3.

Powody zaangażowania się OFOP-u w konsultacje FE 2014-2020
Prace nad perspektywą finansową UE 2014-2020 rozpoczęły się wraz 
z opublikowaniem przez Komisję Europejską jesienią 2010 roku tzw. V 
raportu kohezyjnego (tj. raportu poświęconego polityce spójności, jej 
efektom oraz przyszłości). Komisja zarezerwowała do 31 stycznia 2011 
roku czas na konsultacje społeczne – również on-line. Federacja, prowa-
dząc działania monitorujące i interwencyjne w obszarze wykorzystania 
funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013, jak również współpracu-
jąc z pozarządowymi członkami komitetów monitorujących programy 
operacyjne tego okresu budżetowego, od razu zdała sobie sprawę z po-
trzeby włączenia się organizacji w dyskusję, która zdaniem wielu osób 
na tym etapie była zbyt abstrakcyjna dla NGO. 
Dlaczego Federacja zaangażowała się w te prace? Otóż raport kohezyjny 
zawierał zapisy dotyczące obszarów merytorycznych, których dotyczyć 
ma wsparcie UE, zasady partnerstwa, regulacji finansowych, procedur 
dostępu do funduszy, jak i  samego systemu ich wdrażania. Jakkolwiek 

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, http://
nowaperspektywa.NGO.pl/files/nowaperspektywa.NGO.pl/public/Rozporzadzenia_
ogolne_5_funduszy_KE.pdf 
2  Umowa Partnerstwa – umowa podpisywana między państwem członkowskim a Ko-
misją Europejską w sprawie założenia funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 przy-
jętych w danym kraju oraz określającym podział na programy operacyjne, ramowy opis 
systemu wdrażania wraz z alokacjami, http://nowaperspektywa.NGO.pl/files/nowaper-
spektywa.NGO.pl/public/UP.pdf, http://nowaperspektywa.NGO.pl/files/nowaperspek-
tywa.NGO.pl/public/UPzal.pdf 
3  Jeden z najważniejszych dokumentów z punktu widzenia absorpcji środków unijnych, 
mający na celu realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zawiera całość 
spójnych priorytetów strategicznych, do osiągnięcia których będzie się dążyć za pomo-
cą funduszu strukturalnego lub łącznie Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w przypadku celu konwergencja.
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w formie ogólnej, wiadomo było, że zakreśla ramy debaty nad fundusza-
mi 2014-2020. Pod koniec grudnia 2010 r. OFOP zorganizowała w War-
szawie dla zainteresowanych organizacji pierwszą dyskusję na temat 
spostrzeżeń i doświadczeń z monitorowania programów oraz realizacji 
projektów europejskich. Zebrane materiały, owoce dyskusji, opracowa-
nia eksperckie stały się podstawą przekazanego Komisji Europejskiej 
w styczniu 2011 r. stanowiska Federacji. OFOP zwróciła w nim uwagę 
m.in. na kwestie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, potrze-
by rozwoju kapitału społecznego oraz intelektualnego, edukacji, realne 
wprowadzenie reformy regulacji rozumianej jako umożliwienie obywa-
telom Unii faktycznego wpływu na decyzje podejmowane przez władze 
różnych szczebli, a przez to wdrożenie zasady partnerstwa. Od początku 
organizacja zwracała zatem uwagę na potrzebę uproszczenia i skrócenia 
procedur, a tym samym zmniejszenia kosztów obsługi dotacji unijnych, 
ujednolicenie wskaźników osiągania celów dla całej Wspólnoty, większą 
dostępność środków dla organizacji, rozliczanie przez efekty, a nie przez 
dokumenty księgowe, umożliwienie realizacji projektów wielofunduszo-
wych, niewystarczające upowszechnianie rozwiązań wypracowanych 
zwłaszcza dzięki realizacjom projektów miękkich dofinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, w tym dorobku inicjatywy EQUAL, 
ukonkretnienie zadań komitetów monitorujących programy operacyjne 
i nadanie im charakteru instytucji sprawujących kontrolę społeczną nad 
przeznaczeniem i  wydatkowaniem środków publicznych dzięki zawie-
szeniu udziału szeroko rozumianej strony społecznej, wreszcie – stoso-
wanie zasady pomocniczości w systemie kontroli wydatków.

Założone cele
Federacja zaangażowała się w  debatę o  przyszłości funduszy europej-
skich chcąc zadbać od początku tworzenia rozwiązań o istotne zasady 
z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego. Należą do nich part-
nerstwo, przejrzystość, uproszczenie i  zminimalizowanie formalności, 
wreszcie – zapewnienie realnego dostępu organizacji pozarządowych 
do środków unijnych, a przez to do możliwości realizowania działań na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w innych ob-
szarach istotnych z punktu widzenia organizacji. Cele te zostały zopera-
cjonalizowane w sposób następujący:
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• zbudowanie koalicji NGO oraz uwspólnianie interesów i postula-
tów sektora,

• wzrost wiedzy organizacji na temat procesu przygotowywania 
dokumentów programowych,

• intensyfikacja kontaktów z administracją celem zapewnienia skutecz-
ności rzecznictwa oraz wzmocnienie wpływu organizacji na sposób 
zarządzania środkami europejskimi w perspektywie 2014-2020,

• uzyskanie od krajowych i zagranicznych decydentów wiążących za-
pisów w dokumentach na postulaty przedłożone przez organizacje.

Uwarunkowania
Analizując działania Federacji oraz osiągnięte efekty należy pamiętać, 
że pierwszy okres dyskusji nad polityką spójności na lata 2014-2020 był 
trudny z kilku powodów. Raport kohezyjny opublikowano jesienią 2010 
roku, zaś Strategię Europa 2020 w marcu 2010 roku, ale prace nad roz-
porządzeniami Rady określającymi zakres interwencji, uwarunkowa-
nia prawne, rolę komitetów monitorujących i  inne zasady nie zostały 
jeszcze oficjalnie przyjęte w  momencie przygotowywania niniejszego 
raportu (połowa grudnia 2013 r.). Aby formalnościom stało się zadość, 
powinny zostać podpisane do końca grudnia, jako że 1 stycznia 2014 
roku rozpoczyna się nowy okres programowy. Przedkładano również 
publikację projektów rozporządzeń – początkowo miały zostać upub-
licznione w czerwcu 2011 roku, ostatecznie stało się to jesienią tegoż 
roku. Dla Polski była to o tyle istotna zmiana, że w drugiej połowie 2011 
sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i do jej priory-
tetów należało przyśpieszenie prac nad kolejną perspektywą finansową. 
Publikacja projektów aktów prawnych kluczowych z tego punktu widze-
nia w połowie kadencji znacząco na te plany wpłynęła. Należy ponadto 
pamiętać, że kluczowe dla rządowych propozycji wykorzystania fun-
duszy unijnych tzw. strategie horyzontalne, przygotowywane w  opar-
ciu o  raport „Polska 2030”, również podlegały opóźnieniom. Z  jednej 
strony – na skutek katastrofy smoleńskiej w  kwietniu 2010 r., drugiej 
zaś – ze względu na kontrowersje i przedłużające się prace zarówno we-
wnątrz samego rządu, jak i na prowadzone konsultacje społeczne (choć 
to w mniejszym stopniu). Konkludując – pod koniec 2013 roku wciąż 
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pracuje się na projektach dokumentów, w związku z tym nawet projekty 
krajowych aktów prawnych nie mogą formalnie być konsultowane ani 
przesłane do Parlamentu, ponieważ odnoszą się do unijnych rozporzą-
dzeń, które nie posiadają jeszcze ostatecznej wersji. W tym kontekście 
za sukces można uznać fakt, że została jednak opracowana Umowa 
Partnerstwa oraz projekty programów operacyjnych, które jednakowoż 
mogą ulec zmianie pod wpływem ostatecznych oficjalnych wersji doku-
mentów międzynarodowych.

Sponsorzy
Od początku działania rzecznicze OFOP w omawianym obszarze dofi-
nansowywała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, której wsparcie 
pozwoliło polskim organizacjom – za pośrednictwem Federacji – brać 
niezależny udział w debacie o kształcie perspektywy finansowej 2014-
2020. Od roku 2011 OFOP otrzymała również dotacje na przedmioto-
we zaangażowanie ze strony Fundacji im. Stefana Batorego. Obydwu 
grantodawcom składamy serdeczne podziękowanie nie tylko za środki 
finansowe, ale jeszcze bardziej za wiarę w sens włączenia się Federacji 
w debatę nad okresem budżetowym 2014-2020 ze stosunkowo dużym 
wyprzedzeniem, nierzadko określanym – również w  gronie samych 
członków organizacji pozarządowych – jako znacząco przedwczesne. 
Historia pokazała, że było to zaangażowanie jak najbardziej „na czasie”, 
potrzebne i istotne dla późniejszych dyskusji, od międzynarodowych po 
krajowe i regionalne.

Struktura Instytucji Rzecznictwa

Grupa robocza ds. Przyszłej Perspektywy Finansowej Funduszy  
Europejskich na lata 2014-2020 (Grupa 14-20)
We wrześniu 2011 roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządo-
wych – w celu konsultowania i wypracowywania postulatów organizacji 
związanych z Wieloletnimi Ramami Finansowymi (WRF) Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020 powołała nieformalną grupę roboczą, składającą 
się z około 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych (głównie człon-
ków OFOP), zaangażowanych w prace komitetów i podkomitetów moni-
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torujących oraz innych ciał dialogu zajmujących się obecnym systemem 
funduszy. Ponadto w spotkaniach merytorycznych brali udział eksperci 
spoza sektora, z reguły reprezentujący administrację publiczną.  Grono 
to  nie było stałe, a liczba uczestników relatywnie często ulegała zmianie. 
Wynikało to z otwartej formy działania jaką OFOP przypisała grupie, któ-
rej skład zmieniał się w zależności od tematu jakim miała się zajmować. 
Trzon złożony z ekspertów trzeciego sektora pozostawał jednak zachowa-
ny. Do najważniejszych zadań grupy należało:

• monitorowanie i  konsultowanie z  Komisją Europejską i  innymi 
instytucjami unijnymi oraz Rządem RP dokumentów programu-
jących nowe fundusze europejskie na lata 2014-2020,

• wypracowywanie stanowisk organizacji pozarządowych odnoszą-
cych się do wyżej wymienionych dokumentów oraz przedkłada-
nie nowych propozycji i postulatów zawierających punkt widze-
nia trzeciego sektora wobec przyszłego systemu funduszy,

• budowanie zaplecza instytucjonalnego i  merytorycznego dla 
sektora pozarządowego na rzecz silnej reprezentacji organizacji 
w procesie konsultacji nowej polityki spójności nowej perspekty-
wy finansowej UE.

W niemal rocznym okresie swojej działalności grupa wypracowała sie-
dem stanowisk, które dotyczyły kwestii:  Rozporządzeń Komisji Europej-
skiej, Wspólnych Ram Strategicznych, Mechanizmu Grantu Globalnego, 
Idei Dobrego Rządzenia, Funkcjonowania Komitetów Monitorujących, 
Obszaru Innowacji Społecznych, Zasady Partnerstwa. W  spotkaniach 
Grupy uczestniczyły między innymi:

• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
• Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
• Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia,
• Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
• Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
• Instytut Spraw Publicznych,
• Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.
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Grupa robocza ds. 12 Postulatów w sprawie funduszy europejskich 
2014-2020 (Grupa 12 postulatów)
Grupa robocza 12 postulatów powstała jako rozszerzona kontynua-
cja formuły Grupy 14-20, której działalność – po wypracowaniu wy-
mienionych wcześniej stanowisk – uległa zahamowaniu. Wynikało to 
głównie z braku publikacji przez administrację publiczną dokumentów 
programujących, które można byłoby konsultować. OFOP rozpoczęła 
spotkania z przedstawicielami władz, z których wynikał jasny przekaz 
by organizacje nadal pracowały nad uwagami i postulatami, a następ-
nie przekazywały je Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. W związku 
z powyższym Federacja postanowiła przygotować – wzorując się na 21 
postulatach z roku 1980 – ramowe propozycje dotyczące funduszy euro-
pejskich, oparte na potrzebach i doświadczeniach sektora pozarządowe-
go, skierowane do administracji publicznej jako punkt wyjścia do kon-
sultacji nowej perspektywy. W tym celu OFOP wraz z Pracownią Badań 
i  Innowacji Społecznych Stocznia we wrześniu 2012 roku opracowała 
wersję roboczą dokumentu, a następnie skonsultowała to z 14 ważnymi 
i aktywnymi organizacjami pozarządowymi (głównie parasolowymi) ta-
kimi jak Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich czy Polska Sieć Lokalnych Grup Działania. Tym 
samym zawiązała się koalicja na rzecz 12 postulatów. Koalicja ta opra-
cowała postulaty w obszarze programowania funduszy europejskich, za-
wierające rekomendacje organizacji pozarządowych, które jej zdaniem 
powinny zostać uwzględnione w nowej Umowie Partnerstwa i założe-
niach nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Lista 12 po-
stulatów została opublikowana na okres 10 dni i podpisana przez blisko 
285 organizacji pozarządowych z całej Polski, a następnie przekazana 
na ręce Minister Rozwoju Regionalnego. W listopadzie 2012 roku Mi-
nister Elżbieta Bieńkowska odniosła się do tego dokumentu, wyrażając 
poparcie dla większości z postulatów, doceniając zaangażowanie i przy-
gotowanie organizacji do procesu konsultacji. Co warto podkreślić, 12 
postulatów zostało uznane jako podstawa negocjacyjna administracji 
z sektorem pozarządowym. Był to pierwszy realny sukces działań OFOP 
i Koalicji na rzecz lepszych funduszy europejskich po 2013 roku. 
Sukces 12 postulatów przełożył się na rozwinięcie polityki rzecznictwa, 
co wymagało ustrukturyzowania działań. OFOP postanowiła więc po-
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wołać grupę roboczą 12 postulatów i  zaprosić uczestniczące w  niej 
organizacje do podjęcia tematów uszczegóławiających 12 postulatów. 
Zadaniem liderów grup było przygotowanie stanowisk merytorycznych 
oraz działania rzecznicze w celu ich wpisania do dokumentów progra-
mowych. W efekcie powstało jedenaście zespołów tematycznych: 

• Komitety monitorujące – Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych,

• Pomoc techniczna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Poza-
rządowych, 

• Otwarcie funduszy UE nowej perspektywy dla małych organizacji 
pozarządowych – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Oby-
watelskich OPUS,

• Instrument Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność – Pol-
ska Sieć Lokalnych Grupa Działania, Forum Aktywizacji Obsza-
rów Wiejskich,

• Innowacje społeczne – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
Stocznia,

• Zasady wyboru projektów – Federacja Mazowia,
• Przeciwdziałanie ubóstwu i  wykluczeniu społecznemu – Polski 

Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN,
• Kompetencje Cyfrowe – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Infor-

macyjnego,
• Ekonomia Społeczna – Instytut Spraw Publicznych, 
• Wsparcie osób niepełnosprawnych – Federacja Mazowia, Towa-

rzystwo Pomocy głuchoniewidomym, Fundacja Aktywizacja,
• Zasada zrównoważonego rozwoju – Związek Stowarzyszeń Pol-

ska Zielona Sieć.
Grupa funkcjonowała przez ponad rok i  spotykała się raz na miesiąc. 
Zarówno lista 12 Postulatów, jak i inne stanowiska wypracowane na fo-
rum grupy roboczej 12 postulatów wraz z odpowiedziami Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju zostaną przedstawione w II części niniejszego 
raportu.
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Stała Konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 
(Sk OFOP)
Dynamika procesu konsultacji, koordynacja prac grupy roboczej 12 
postulatów, polityka informacyjna, spotkania konsultacyjne wewnątrz-
sektorowe i  międzysektorowe z  różnymi aktorami, budowanie zaple-
cza reprezentantów prowadzących działania rzecznicze – wszystkie te 
elementy procesu rzecznictwa potrzebowały jednego wspólnego mia-
nownika – formy instytucjonalnej. Biorąc pod uwagę doświadczenia 
poprzednich lat, Federacja uznała, że należy powołać platformę kon-
sultacyjną, której celem będzie połączenie wszystkich wymienionych 
działań Trzeciego Sektora. Tym samym jesienią 2012 roku OFOP do-
prowadziła do utworzenia Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy 
europejskich 2014-2020 (Sk OFOP). Ciało to miało być odpowiedzialne 
za proces konsultacji funduszy europejskich w imieniu szerokiej koalicji 
organizacji pozarządowych, które podpisały listę 12 postulatów NGO. 
Zasada działania Sk OFOP opierać się miała na otwartej koordynacji 
prac wielu instytucji i środowisk zainteresowanych tematem, ale unika-
jących formalizacji, umożliwiając wymianę poglądów, harmonizowanie 
działań i  tworzenie stanowisk, przy zachowaniu pełnej niezależności 
organizacyjnej. Ponadto Sk OFOP odpowiadała za koordynowanie prac 
organizacji pozarządowych w grupach roboczych ds. programów ope-
racyjnych, prowadzonych przez administrację centralną i za dodatkowe 
wsparcie NGO w grupach na poziomie regionalnym, a także za koordy-
nowanie prac w Grupie Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego4, 
Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa5 i  ciałach wspierających, 
4  Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego – działa przy Komitecie Koordynacyj-
nym NSRO i składa się z partnerów społeczno-gospodarczych, administracji i organizacji 
pozarządowych. Celem grupy jest m.in. wypracowywanie wspólnych stanowisk, monitoro-
wanie i interweniowanie w sytuacjach, gdy partnerstwo lub udział przedstawicieli partnerów 
społeczno-ekonomicznych w Komitetach Monitorujących i innych ciałach ważnych z punk-
tu widzenia Strategii Rozwoju Kraju okazałby się niedostateczne uwzględniany(http://ofop.
eu/Grupa-robocza-ds-spoleczenstwa-obywatelskiego-kk-nsro).
5  Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa (KSTP) została powołana przez Komitet Ko-
ordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (KK NSRO) 25 czerwca 2010 r. 
z inicjatywy Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego działającej przy komitecie. Jej 
celem jest zapewnienie w okresie programowania 2007-2013 realizacji zasady partnerstwa 
poprzez wzmocnienie partnerów społeczno-gospodarczych oraz mechanizmów współpra-
cy pomiędzy nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji praktyk publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich (http://ofop.eu/reprezentacja/KSTP).
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takich jak Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP)6. 
Najważniejszym zadaniem Sk OFOP było skuteczne rzecznictwo 
w imieniu sektora pozarządowego, odnoszące się do funduszy europej-
skich w przyszłej perspektywie finansowej UE. Sk OFOP miała udzielać 
wsparcia merytorycznego organizacjom, badać ich potrzeby i  zbierać 
postulaty, formułować stanowiska oraz konsultować je ze środowiskiem 
i administracją rządową.
Ciałem koordynującym i wykonawczym Sk OFOP był Sekretariat, któ-
ry organizował działania poprzez harmonizację prac reprezentantów 
OFOP w grupach administracji, grupy roboczej 12 postulatów, Grupy 
Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Krajowej Sieci Tematycz-
nej ds. Partnerstwa i innych. Zadaniem Sekretariatu było także monito-
rowanie informacji dotyczących nowego okresu programowania i do-
starczanie ich przedstawicielom trzeciego sektora oraz udzielanie im 
wsparcia merytorycznego. Dodatkowo, Sekretariat był również odpo-
wiedzialny za organizowanie konsultacji wewnątrzsektorowych i  tych 
z przedstawicielami władz centralnych i regionalnych.
Działania Sk OFOP były i nadal są skierowane do organizacji pozarzą-
dowych, ich reprezentantów w ciałach dialogu, a także do administracji 
rządowej m.in. poprzez przesyłanie stanowisk, organizowanie spotkań 
i konsultowanie dokumentów programujących. Rezultaty, jakie Konfe-
rencja chciała osiągnąć dotyczyły umocnienia pozycji organizacji po-
zarządowych jako silnego partnera w procesie konsultacji społecznych 
i  zmiany postrzegania trzeciego sektora przez administrację publicz-
ną. Istotne było również zwiększenie aktywności organizacji pozarzą-
dowych oraz wzmocnienie współpracy zarówno wewnątrz sektora jak 
i  pomiędzy partnerami społeczno-gospodarczymi. Przede wszystkim 
jednak celem istnienia Sk OFOP było uspołecznienie procesu tworzenia 
programów operacyjnych oraz jak najszersze ich otwarcie na społeczeń-
stwo obywatelskie w nowej perspektywie finansowej. Służyły temu mię-
dzy innymi wypracowane przez grupy robocze Sekretariatu Sk OFOP 
stanowiska organizacji pozarządowych wobec konsultowanych rządo-

6  Jej celem jest wypracowanie i przedstawienie rządowi i samorządom regionalnym pro-
pozycji dotyczących wsparcia rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego w ramach kolejnego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 (http://www.isp.org.pl/obywatel-i-prawo-vii,platforma-wspolpracy-organi-
zacji-poradniczych-pwop,878.html)
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wych dokumentów programujących. Instrumentami, które miały umoż-
liwić urzeczywistnienie zakładanych rezultatów na poziomie krajowym 
były grupy robocze, konsultacje w regionach, doroczne konferencje oraz 
ekspertyzy i  raporty. Głównym przekaźnikiem realizowanych działań 
Sekretariatu była, stworzona we wrześniu 2012 roku, strona interneto-
wa konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 – www.nowaperspek-
tywa.NGO.pl.
Za podejmowanie decyzji i planowanie działań Stałej Konferencji OFOP 
odpowiadała grupa robocza 12 postulatów, która określała ostateczne 
treści stanowisk oraz zapewniała regularną wymianę informacji między 
jej członkami.

Instrumenty wykorzystywane do realizowanych działań Stałej kon-
ferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020
Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego (GRSO) 
Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego (GRSO) funkcjonu-
je przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia, który koordynuje wdrażanie polityki spójności, polityki 
rolnej i  rybackiej w  skali kraju oraz pracę wszystkich komitetów mo-
nitorujących w  Polsce (nazywany jest Komitetem komitetów). GRSO 
została powołana na wniosek członków KK NSS/NSRO z ramienia or-
ganizacji pozarządowych takich jak : Caritas Polska, Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki, 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Związek Harcer-
stwa Polskiego. W jej skład wchodzą reprezentanci partnerów społecz-
no-ekonomicznych oraz administracji rządowej i samorządowej.
Celem działania Grupy Roboczej było wypracowywanie wspólnych sta-
nowisk wszystkich partnerów społecznych i ekonomicznych wobec pod-
stawowych zasad rozwoju (a jednocześnie kluczowych dla monitorowa-
nia realizacji Strategii Rozwoju Kraju), jakimi są: partnerstwo, równość 
szans i zrównoważony rozwój. Zadaniem grupy było także monitorowa-
nie i interweniowanie w sytuacjach, gdy partnerstwo lub udział przed-
stawicieli partnerów społeczno-ekonomicznych w Komitetach Monito-
rujących i innych ciałach ważnych z punktu widzenia Strategii Rozwoju 
Kraju byłby niedostateczne uwzględniany. Przewodniczącą GRSO jest 
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Agata Wiśniewska-Górczewska z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych, zaś Wiceprzewodniczącym Paweł Chorąży, Dyrektor 
Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MIR. 
W pracach GRSO z ramienia OFOP udział bierze także Prezes Zarządu 
OFOP Piotr Frączak oraz specjalista ds. funduszy europejskich Michał 
Dymkowski. Sekretariat GRSO prowadzi koordynatorka organizacyjna 
programu Reprezentacji NGO OFOP Ewa Adamczak. W składzie Gru-
py Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wchodziły wszystkie 
strony biorące udział w dialogu obywatelskim:

• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Urzędu Marszałkowskie (z 4 województw),
• Komisja Wspólna Rządu i Samorządu,
• Organizacje Pozarządowe (6 organizacji),
• Przedstawiciele Pracodawców (4 reprezentatywne),
• Przedstawiciele Związków Zawodowych (3 reprezentatywne),
• Przedstawiciele Środowisk Naukowych (4 podmioty).

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa (KSTP)
Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa (KSTP) powstała z  inicjaty-
wy Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i została powo-
łana przez KK NSRO 25 czerwca 2010 roku. Jej celem było wpieranie 
i monitorowanie w okresie programowania 2007-2013 realizacji zasa-
dy partnerstwa poprzez wzmocnienie partnerów społeczno-gospodar-
czych zasiadających w komitetach monitorujących7 oraz mechanizmów 
współpracy pomiędzy nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie re-
7 Komitet Monitorujący – Instrument w  systemie wdrażania funduszy europejskich, 
składający się z  przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji po-
zarządowych, administracji i przedstawicieli środowisk akademickich. Do najważniej-
szych zadań KM należy: rozpatrywanie i  zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów 
w ramach programu operacyjnego, okresowe badanie postępu w zakresie osiągania ce-
lów programu, analizowanie rezultatów realizacji programu, przedkładanie Instytucji 
Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu operacyjnego i inne (http://www.
funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/KompetencjeInst/Stro-
ny/KomitetMonitorujacy1.aspx) 
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alizacji polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy 
europejskich. KSTP miała zapewnić partnerom społeczno-ekonomicz-
nym oraz organizacjom pozarządowym, realne wsparcie merytoryczne 
i organizacyjne, co przekładać się miało na ich większą skuteczność oraz 
szybszą eliminację problemów, jakie występują we wdrażaniu fundu-
szy europejskich. Miały temu służyć warsztaty merytoryczne i szkole-
nia oraz wykłady ekspertów, których celem było wzmocnienie wiedzy 
członków komitetów monitorujących i wymiana doświadczeń.

Grupy robocze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do tworzenia 
założeń nowych programów operacyjnych 2014-2020
W lutym 2013 roku Międzyresortowy Zespół do spraw Programowa-
nia i  Wdrażania Funduszy Strukturalnych i  Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej wydał uchwałę rekomendującą Ministrowi Infrastruktury 
i Rozwoju, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zarządom woje-
wództw powołanie grup roboczych dla wsparcia przygotowania progra-
mów operacyjnych, planowanych w ramach nowej perspektywy finan-
sowej na okres 2014-2020. Ich powołanie było efektem rozporządzeń 
ogólnych Komisji Europejskiej i projektu aktu delegowanego Kodeksu 
Partnerstwa, wskazujących na konieczność konsultacji każdego progra-
mu operacyjnego z właściwymi organami władzy regionalnej i lokalnej, 
partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz z podmiotami reprezen-
tującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym z organizacjami pozarzą-
dowymi.
Z wyjątkiem Programu Operacyjnego „RYBY” Sk OFOP miała swoich 
przedstawicieli we wszystkich grupach roboczych zajmujących się pro-
gramami operacyjnymi na okres 2014-2020. Przedstawiciele Sk OFOP 
działali aktywnie tak, by w dokumentach tworzących nowe programy 
operacyjne znalazły się zapisy jak najbardziej korzystne z punktu widze-
nia organizacji pozarządowych i uwzględniające ich dotychczasowe do-
świadczenia. Oto lista grup roboczych stworzonych przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju do programów operacyjnych wraz z reprezen-
tantami Sk OFOP: 

• PO Wiedza, Edukacja, Rozwój – Mirosława Hamera, Regionalne 
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Łukasz Domaga-
ła, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, 
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• PO Inteligentny Rozwój – Sławomir Czerwiński, Fundacja Roz-
woju Lubelszczyzny, 

• PO Polska Wschodnia – Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Roz-
woju Lubelszczyzny, 

• PO Infrastruktura i Środowisko – Marta Wiśniewska i Patrycja 
Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, 

• PO Pomoc Techniczna – Piotr Frączak i  Michał Dymkowski, 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 

• PO Polska Cyfrowa – Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo; To-
masz Pawlik, Fundacja Miasto Słów, 

• PO Rozwój Obszarów Wiejskich – Rafał Kończyk, Polska Sieć Lo-
kalnych Grup Działania/Mazowiecki LEADER.

Działania międzynarodowe
Sk OFOP prowadziła swoje działania także na forum międzynarodo-
wym. Jako jedna z organizacji założycielskich platformy ENNA – dzia-
łającej od 2011 roku sieci organizacji „parasolowych” reprezentujących 
interesy sektora pozarządowego w poszczególnych krajach Unii Euro-
pejskiej – OFOP w sposób znaczący uczestniczyła w  jej pracach i ko-
rzystała z dostępnych zasobów, m. in. reprezentant Federacji pełni rolę 
członka zarządu ENNA.. Federacja była także aktywna na forum Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, za pośrednictwem któ-
rego przedstawiciele europejskich pracodawców, pracowników i innych 
grup interesu – w tym organizacji pozarządowych – mogą wyrażać swo-
je opinie w  sprawach związanych z  UE. Komitet jest zgromadzeniem 
doradczym wydającym opinie skierowane do najważniejszych instytucji 
– w  szczególności do Rady, Komisji i  Parlamentu Europejskiego. Wi-
ceprzewodnicząca zarządu OFOP – Marzena Mendza-Drozd, będąc 
przedstawicielem EKES przekazywała uwagi Sk OFOP między innymi 
do opinii EKES w sprawie Kodeksu Partnerstwa8, która określała postu-
laty strony społecznej dotyczące realizacji zasady partnerstwa na pozio-

8  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zasada part-
nerstwa we wdrażaniu wspólnych strategicznych funduszy ramowych – elementy euro-
pejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa”, http://new.eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.044.01.0023.01.POL
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mie Unii Europejskiej. Dodatkowo od września 2012 roku do września 
2013 roku OFOP realizował projekt międzynarodowy „V4 Sustainability 
Agenda”, w którym współpracował z organizacjami z krajów Grupy Wy-
szehradzkiej, organizując m.in. w dniach 26-27 listopada 2013 r. kon-
ferencję międzynarodową, na której zaprezentowano wyniki raportu 
przeprowadzonego w 20 krajach Unii Europejskiej dotyczącego jakości 
konsultacji Umowy Partnerstwa – dostępnego tutaj. 

Opis działań

Od sierpnia 2012 do grudnia 2013 roku Ogólnopolska Federacja Or-
ganizacji Pozarządowych (OFOP) prowadząc Sk OFOP podjęła szereg 
działań w gronie zarówno organizacji pozarządowych jak i partnerów 
społeczno-gospodarczych i administracji publicznej. Działania te skon-
centrowane były głównie na wypracowaniu stanowisk trzeciego sektora, 
animacji współpracy oraz informowaniu organizacji o procesie konsul-
tacji nowego systemu funduszy europejskich. Celem nadrzędnym było 
wprowadzanie zmian do najważniejszych dokumentów programują-
cych nową perspektywę. Aktywność w tych obszarach można podzielić 
na dwie kategorie: działania rzecznicze i działania informacyjne.

Działania rzecznicze
Częściowo, zakres działań rzeczniczych został opisany w poprzednim 
rozdziale, przy okazji charakterystyki struktury rzecznictwa. Podane 
tam zostały informacje na temat formy i zakresu działań Grupy Robo-
czej ds. Funduszy Europejskich 2014-2020, grupy roboczej 12 postula-
tów, Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Krajowej 
Sieci Tematycznej do Spraw Partnerstwa. Opisane zostały również dzia-
łania międzynarodowe oraz pokrótce konsultacje w ramach ciał dialogu 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Poniżej zostanie przedstawiona 
pozostała aktywność związana z wewnątrzsektorowymi konsultacjami 
wśród organizacji pozarządowych oraz rozszerzony opis negocjacji ja-
kie Sk OFOP prowadziła z administracją publiczną.
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Konsultacje wewnątrzsektorowe z  organizacjami pozarządowymi 
spoza grup roboczych Sk OFOP
Konsultacje (w  celu wypracowywania stanowisk sektora pozarządo-
wego) prowadzone były nie tylko w ramach grup roboczych OFOP, ale 
również wśród organizacji spoza tych grup, które były zainteresowane 
udziałem w  pracach nad programowaniem nowej perspektywy finan-
sowej. Głównym instrumentem konsultacji był Internet. By dotrzeć do 
jak najszerszego grona interesariuszy, Federacja używała jego różnych 
narzędzi komunikacji, w tym specjalnie do tego celu stworzonych stron 
internetowych: www.NGO.pl oraz www.nowaperspektywa.pl, założo-
nego na Facebooku forum dyskusyjnego „Organizacje Pozarządowe – 
Perspektywa Finansowa 2014-2020” (liczącego 900 członków), newslet-
tera wysyłanego co tydzień do wszystkich organizacji członkowskich 
zrzeszonych w OFOP oraz biuletynu informacyjnego, kierowanego do 
około 700 odbiorców z listy kontaktowej Federacji. Dzięki tak szerokim 
ścieżkom komunikacji, Sk OFOP mogła dotrzeć również do małych or-
ganizacji pozarządowych i umożliwić im udział w pracach konsultacyj-
nych, a tym samym zwiększyć legitymację postulatów formułowanych 
w imieniu całego sektora pozarządowego. Dzięki temu stanowiska do-
tyczące: 12 postulatów, zasady partnerstwa, zasad wyboru projektów, 
grantu globalnego, czy kwestii niepełnosprawności były wzbogacone 
o głos różnych branżowych organizacji z całej Polski. 

Współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych współpracowała 
w  kwestiach dotyczących programowania nowego systemu funduszy 
europejskich również z Radą Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). 
Współpraca ta dotyczyła konsultacji Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna. We wrześniu oraz październiku 2013 roku odbyły się dwa 
posiedzenia zespołu roboczego ds. funduszy europejskich przy RDPP, 
na których OFOP przekazała swoje opinie i  rekomendacje. W efekcie 
odbytych spotkań, w  gronie organizacji pozarządowych i  przedstawi-
cieli Departamentu Promocji i Pomocy Technicznej, powstała uchwała 
Rady, uwzględniająca większość postulatów OFOP, wraz z  sugestiami 
Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju. Szczegóły dotyczące wpływu 
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tych postulatów na ostateczną wersję programu operacyjnego zostaną 
opisane w III części niniejszego raportu.

Przesyłanie postulatów i stanowisk do administracji publicznej
Uzupełniającą formą konsultacji z administracją publiczną były formu-
larze zgłaszania uwag przez Internet, które – szczególnie w postaci ta-
belarycznej – pozwalały konkretyzować przesyłane postulaty i ułatwiały 
administracji ich zrozumienie oraz formułowanie odpowiedzi. Ponadto 
do oficjalnej komunikacji z przedstawicielami administracji, Federacja 
wykorzystywała także inne formy kontaktu jak tradycyjna poczta lub e-
-mail czy faks (np.: Postulaty do Regionalnych Programów Operacyj-
nych 2014-2020 zostały przesłane faksem). Korzystając z  wszystkich 
tych narzędzi, Stała konferencja OFOP wypracowała skuteczny model 
współpracy z  przedstawicielami administracji publicznej zarówno na 
poziomie centralnym jak i lokalnym, co przełożyło się na usprawnienie 
wymiany informacji i  wiedzy oraz jakości rzecznictwa. Przykładowo, 
nie czekając na oficjalne konsultacje, OFOP przekazał Ministerstwu In-
frastruktury i Rozwoju listę 12 Postulatów, co rozpoczęło formalny pro-
ces konsultacji między administracją, a organizacjami pozarządowymi.

Spotkania w  ramach grup roboczych Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju do tworzenia Programów Operacyjnych 2014-2020
W lutym 2013 roku Międzyresortowy Zespół do spraw Programowania 
i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej wydał uchwałę rekomendującą Ministrowi Infrastruktury i Roz-
woju, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zarządom województw 
powołanie grup roboczych dla wsparcia przygotowania programów 
operacyjnych, które będą funkcjonować w ramach nowej perspektywy 
finansowej w okresie 2014-2020. Ich powołanie wynikało z zapisów roz-
porządzeń ogólnych Komisji Europejskiej i projektu aktu delegowanego 
Kodeksu Partnerstwa, wskazujących na konieczność konsultacji każde-
go programu operacyjnego z właściwymi organami władzy regionalnej 
i lokalnej, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz z podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w  tym z  organizacja-
mi pozarządowymi. Zadaniem powołanych grup był udział w procesie 



46 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

opracowania założeń do programów operacyjnych z  uwzględnieniem 
koordynacji i  komplementarności pomiędzy programami oraz w  ra-
mach poszczególnych celów tematycznym w tym :

• wypracowanie, omawianie, analizowanie wspólnych dla właści-
wego programu operacyjnego lub celu tematycznego rozwiązań 
w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych, 

• opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z do-
kumentów związanych z  przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante 9 
i oceną oddziaływania na środowisko programu operacyjnego,

• monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante. 
Oprócz Programu Operacyjnego „RYBY” Sk OFOP była reprezento-
wana przez swoich przedstawicieli we wszystkich grupach roboczych 
zajmujących się krajowymi programami operacyjnymi. Reprezentanci 
ci mieli możliwość bezpośredniego zgłaszania uwag sektora (opierając 
się na 12 postulatach Sk OFOP) do treści projektów programów ope-
racyjnych i  dyskusji z  administracją rządową. Najbardziej intensywne 
prace w ramach grup toczyły się w okresie od kwietnia do listopada 2013 
– w sumie przedstawiciele Sk OFOP odbyli co najmniej 24 spotkania 
w ramach grup konsultacyjnych MIR, przyczyniając się do stworzenia 
finalnych wersji krajowych programów operacyjnych (które do końca 
grudnia mają zostać przekazane Komisji Europejskiej). Efekty tych prac 
zostaną zaprezentowane w czwartej części niniejszego raportu.

Rzecznictwo bezpośrednie z administracją
Oprócz rzecznictwa prowadzonego w ramach opisanych wyżej grup ro-
boczych, Sk OFOP podejmowała bezpośrednie rozmowy z administra-
cją publiczną w formie spotkań bilateralnych lub w zawężonym gronie 
(najczęściej GRSO). Rozmowy te toczyły się przeważnie w siedzibie Mi-
nisterstwa Infrastruktury i  Rozwoju i  ze strony resortu udział w  nich 
brały następujące departamenty : Departament Koordynacji Polityki 
Strukturalnej, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii 
9  Ewaluacja ex ante jest oceną programu operacyjnego dokonywaną przed jego rozpo-
częciem. Głównym jej zadaniem jest ocena przyjętej w ramach programu logiki inter-
wencji. Jest ona ściśle powiązana z procesem programowania a jej głównym produktem 
są wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zmian w zapisach programu 
operacyjnego.
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Europejskiej, Departament Programów Pomocowych i  Pomocy Tech-
nicznej oraz Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Spo-
łecznym. Spotkania z administracją dotyczyły, poza obszarami branżo-
wymi (niepełnosprawność, innowacje społeczne, cyfryzacja, ekonomia 
społeczna i inne) również kwestii horyzontalnych dotyczących realiza-
cji zasady partnerstwa, systemu wdrażania i monitorowania funduszy 
(komitety monitorujące, pomoc techniczna), bezpośredniego wsparcia 
dla organizacji pozarządowych czy zasad wyboru projektów. Rezultaty 
w ramach tych obszarów zostaną opisane w kolejnym rozdziale.

Konferencje 
W ramach wzmacniania swoich działań rzeczniczych i  animacji sekto-
ra pozarządowego Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
zorganizowała 5 konferencji o charakterze krajowym, poświęconych pro-
cesowi konsultacji funduszy w nowym okresie programowania. Najważ-
niejszym celem organizowanych konferencji było przekazywanie, w spo-
sób przystępny, informacji o konsultacjach funduszy oraz umożliwienia 
organizacjom bezpośredniego kontaktu z decydentami strony rządowej. 

Działania informacyjne 
Równolegle do działań rzeczniczych, Sk OFOP prowadziła politykę 
informacyjną. Do tego celu wykorzystywała różne narzędzia komuni-
kacyjne, dzięki którym starała się włączać reprezentantów trzeciego 
sektora w proces konsultacji oraz wzmacniać ich merytorycznie. Były 
to zarówno metody stosowane już przez OFOP do korespondencji z or-
ganizacjami członkowskimi, jak też i zupełnie nowe narzędzia i formy 
działań informacyjnych. Do najważniejszych instrumentów polityki in-
formacyjnej zaliczyć można:

• Portal NGO.pl – nazywany tubą trzeciego sektora. Szybko okazało 
się, że istnieje wielkie zapotrzebowanie ze strony organizacji poza-
rządowych na otrzymywanie regularnych informacji dotyczących 
wyłącznie prac nad nową perspektywą finansową UE. W związku 
z tym, we współpracy z portalem NGO.pl postanowiono stworzyć 
specjalną stronę, będącą częścią portalu NGO.pl – i w ten sposób 
powstała „nowa perspektywa”;
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• Strona http://www.nowaperspektywa.NGO.pl – specjalna 
strona internetowa poświęcona zagadnieniom konsultacji nowe-
go okresu programowania funduszy europejskich, która została 
przygotowana we współpracy z  Ogólnopolską Federacją Orga-
nizacji Pozarządowych i  Stowarzyszeniem Klon/Jawor (portal 
NGO.pl). Strona zawiera najważniejsze dokumenty programujące 
nowe fundusze: dokumenty Komisji Europejskiej, administracji 
publicznej oraz organizacji pozarządowych. Na stronie publiko-
wane są także informacje bieżące oraz artykuły. Znajduje się na 
niej również kalendarz konsultacji; 

•	 Strona www.ofop.eu – zawiera artykuły oraz informacje doty-
czące konsultacji funduszy europejskich w przyszłym okresie bu-
dżetowym, które publikowane są przez OFOP w zakładce „Okres 
Programowania 2014-2020” ; 

• Forum dyskusyjne „Organizacje Pozarządowe – Perspektywa 
Finansowa 2014-2020 na portalu społecznościowym Facebook – 
to narzędzie do szybkiej wymiany informacji, przeznaczone dla 
wszystkich zainteresowanych tematyką nowej perspektywy. Sta-
nowi ono także skuteczną platformę do bezpośredniej dyskusji. 
Pod koniec grudnia 2013 roku grupa liczyła ponad 900 członków, 
wywodzących się głównie z sektora organizacji pozarządowych. 

• Biuletyn i Newsletter informacyjny OFOP – kierowane są za-
równo do członków OFOP, jak i do innych kontaktów Federacji. 
Newsletter wysyłany jest raz w  tygodniu i  jego odbiorcami jest 
14 organizacji członkowskich Federacji. Raz w  miesiącu OFOP 
wysyła także Biuletyn Informacyjny, który kieruje zarówno do or-
ganizacji członkowskich zrzeszonych w Federacji, jak i innych in-
stytucji zainteresowanych jego otrzymywaniem. Łącznie Biuletyn 
wysyłany jest do około 700 odbiorców, wywodzących się również 
spoza grona organizacji pozarządowych. 

Za pomocą opisanych wyżej narzędzi komunikacji Ogólnopolska Fe-
deracja Organizacji Pozarządowych przekazywała wszystkim zainte-
resowanym programowaniem nowej perspektywy informacje o bardzo 
zróżnicowanym charakterze. Miały one postać zarówno krótkich komu-
nikatów o wydarzeniach, informacji o terminach konsultacji, jak i pogłę-
bionych artykułów i analiz, które dotyczyły szczegółów postępów prac 
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nad poszczególnymi dokumentami związanymi z nowym okresem pro-
gramowania. Na bieżąco publikowano także oficjalne stanowiska insty-
tucji europejskich, dokumenty administracji publicznej oraz stanowiska 
organizacji pozarządowych. 

Rezultaty i efekty działań Stałej konferencji OFOP

Wprowadzenie
W  tym rozdziale przedstawione zostaną wszystkie procesy rzecznicze 
prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach Stałej konferen-
cji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020. Będą tu opisane re-
zultaty i  efekty prac zespołów tematycznych 12 postulatów oraz repre-
zentantów Sk OFOP w grupach roboczych Ministerstwa Infrastruktury 
i  Rozwoju. Spoiwem oraz podstawą tych prac był dokument 12 postu-
latów organizacji pozarządowych w obszarze programowania funduszy 
europejskich 2014-2020, który stał się dla administracji publicznej naj-
ważniejszym zbiorem rekomendacji Trzeciego Sektora odnoszącym się 
do przyszłego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020.

Uwagi do Rozporządzeń ogólnych oraz Wspólnych Ram Strategicz-
nych Komisji Europejskiej
Zaangażowanie OFOP w konsultacje funduszy europejskich 2014-2020 
odnosiło się przede wszystkim do krajowego procesu programowania 
nowej perspektywy. Niemniej jednak zespół Programu Reprezentacji 
OFOP doskonale zdawał sobie sprawę, że założenia i reguły wdrażania 
nowego systemu określane są przez dokumenty Komisji Europejskiej, 
z  których najważniejsze okazały się być Rozporządzenia ogólne oraz 
precyzujące je Wspólne Ramy Strategiczne. W ramach początkowych 
prac grupy roboczej 14-20 udało się wypracować i przekazać do Brukse-
li następujące rekomendacje dotyczące między innymi:

• udziału partnerów społeczno-gospodarczych w  monitorowaniu 
i  planowaniu realizacji programów operacyjnych, w  kontekście 
komitetów monitorujących, włączając w to wsparcie techniczne 
i  wsparcie wzmacniające wiedzę merytoryczną i  umiejętności 
członków KM,
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• partnerskich konsultacji Umowy Partnerstwa i Programów Ope-
racyjnych,

• wielofunduszowości – rekomendacji by idea wielofunduszowości 
(urealniona w postaci dwufunduszowości dot. EFRR i EFS) była re-
alizowana elastycznie i na każdym etapie wdrażania programu ope-
racyjnego: od osi priorytetowych, przez operacje, aż do projektów,

• zmniejszenia biurokracji, poprzez uproszczenie procedur i  wy-
mogów formalnych,

• silnego włączenia organizacji pozarządowych we wdrażanie i za-
rządzanie strategiami lokalnymi,

• jak najszerszego stosowania instrumentu Rozwój Lokalny Kiero-
wany przez Społeczność (RLKS),

• wzmocnienia zapisów dotyczących wymogów realizacji innowa-
cyjnych projektów oraz czerpania z doświadczeń EQUAL w ra-
mach nowych funduszy w perspektywie 2014-2020,

• utrzymania dotacji bezzwrotnych oraz wkładu własnego rzeczo-
wego dla podmiotów nie działających dla zysku,

• podtrzymania kwalifikowalności podatku VAT w  rozliczeniach 
projektów,

• wprowadzeniu instrumentu grantu globalnego oraz mechanizmu 
regrantingu jako jednych z elementów wdrażania funduszy euro-
pejskich,

• negatywnej opinii co do pomysłu KE, dotyczącego sprawozdaw-
czości corocznej, która powodowałaby dodatkowe obciążenia dla 
beneficjentów,

• skrócenia wymogu trwałości rezultatów z 5 lat do 2 lat, 
• wprowadzenia dwuetapowego systemu wyboru projektów oraz 

uproszczenia procedur, jak i lepszego przygotowania asesorów,
• rozszerzenia celów tematycznych 9, 10 i  11 o  następujące kwe-

stie: położenie większego nacisku na wzmacnianie rozwoju spo-
łeczności lokalnej (cel 9), wsparcie rozwoju kultury w rozumieniu 
kapitału społecznego a nie rewitalizacji budynków (cel 10) oraz 
wzmacnianie potencjału partnerów społeczno-gospodarczych 
w zarządzaniu systemem funduszy europejskich (cel 11).
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Rekomendacje te zostały przetłumaczone na język angielski i – w po-
staci stanowisk przesłane – do Komisji Europejskiej, uwzględniając 
dyrekcje ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączania społecznego 
oraz polityki regionalnej i  inne. Stanowiska te zostały także przesłane 
do polskich eurodeputowanych zasiadających w komisjach ds. budżetu, 
rozwoju, zatrudnienia i spraw socjalnych, prawa i innych. Na przesłane 
stanowiska odpowiedziały dwie dyrekcje: DG REGIO (polityka regio-
nalna) oraz Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego, zarządzana przez Komisarza Laszlo Andora. Obie odpo-
wiedzi sugerowały włączenie postulatów w  prace nad projektem roz-
porządzeń oraz celów tematycznych w ramach WRS. Można uznać, że 
przynajmniej część z przesłanych postulatów mogła przyczynić się do 
pewnych propozycji tam zawartych. Dotyczyć one mogły stworzenia 
Kodeksu Partnerstwa (określającego proceduralne wymogi realizacji 
zasady partnerstwa m.in. dotyczące konsultacji społecznych), wprowa-
dzenia mechanizmu grantu globalnego i  możliwości regrantingu, do-
puszczenia możliwości stosowania przez kraje dwuetapowego modelu 
wyboru wniosków czy też uznania kwalifikowalności VAT.

Postulaty do dokumentów krajowych odnoszące się do realizacji za-
sady partnerstwa
Grupa robocza ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 OFOP 
przygotowała też dwa stanowiska bezpośrednio odnoszące się do reali-
zacji zasady partnerstwa (w sprawie dobrego rządzenia i realizacji zasa-
dy partnerstwa) w systemie funduszy europejskich w Polsce. W stano-
wiskach tych odnosiła się do problemów w realizacji zasady partnerstwa 
w perspektywie 2007-2013, dotyczących: 

• niedostatecznego uwzględniania roli organizacji pozarządowych 
w systemie zarządzania funduszami, 

• nieefektywnego planowania strategicznego perspektywy na lata 
2014-2020 przez polski rząd, które uniemożliwiało określenia 
oczekiwań wobec partnerów,

• niedostatecznego uwzględnienia roli partnerów społecznych i go-
spodarczych w zapisach dokumentu „Programowanie perspekty-
wy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne”. 
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Biorąc pod uwagę wyżej wymienione wnioski OFOP wypracowała 
szczegółowe uwagi i rekomendacje, mające być impulsem do dalszych 
prac nad określeniem ram realizacyjnych wdrażania zasady partner-
stwa, które dotyczyły:

• szerokiego włączenia partnerów w działalność na rzecz funduszy 
europejskich w perspektywie 2014-2020,

• otwartości na nowe rozwiązania w  systemie wdrażania, które 
umożliwiają większe włączenie partnerów w  proces realizacji 
uzgodnionych zadań zleconych, 

• stworzenia ciał dialogu z partnerami społeczno-ekonomicznymi 
w  celu lepszego zarządzania poszczególnymi obszarami inter-
wencji, 

• wzmocnienia roli komitetów monitorujących, jako ważnego ele-
mentu bieżącego zarządzania i kontroli społecznej.

• zwiększenia roli partnerów społeczno-gospodarczych w komite-
tach monitorujących, by wykorzystać ich potencjał, 

• zwiększenia wartości ewaluacji projektów,
• stworzenia systemu wymiany informacji i współpracy pomiędzy 

przedstawicielami organizacji pozarządowych i  innymi partne-
rami społeczno-gospodarczymi, tak by ułatwić wypracowywanie 
stanowisk w kwestiach strategicznych, 

• wzmocnienia roli partnerów w obszarze wdrażania poprzez za-
stosowanie takich narzędzi jak grant blokowy, udział w  ciałach 
zarządzających (komitety monitorujące czy zespoły tematyczne 
do poszczególnych działań), partnerstw projektowych i wykorzy-
stania potencjału małych organizacji – tak by efektywniej realizo-
wać cele funduszy europejskich, 

• dookreślenia zasady partnerstwa na różnych poziomach realiza-
cji, a zwłaszcza doprecyzowanie, w  jaki sposób partnerstwo bę-
dzie wykorzystywane we wdrażanie funduszy europejskich na 
poziomie operacyjnym. 

• zwiększenia częstotliwości konsultacji publicznych i  doprecy-
zowanie sposobu ich prowadzenia (na przykład poprzez wyko-
rzystanie ankiet i  zastosowanie formuły pytań z  wariantowym 
przedstawieniem możliwości wyboru), tak by partnerzy ekono-



53Federalista nr 14-15, grudzień 2013

miczno-społeczni – w tym organizacje pozarządowe – mieli spo-
sobność regularnego opiniowania procesu realizacji nowej per-
spektywy.

• poszerzenie możliwości uczestniczenia partnerów i ich reprezen-
tantów w procesie podejmowania decyzji związanych z zarządza-
niem systemem funduszy europejskich w przyszłej perspektywie. 

Postulaty te przyczyniły się do opracowania przez Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju „Projektu wytycznych do strategii realizacji zasady 
partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020”. Dokument zawie-
ra propozycje służące budowie lepszej jakości partnerstwa w procesie 
wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce oraz ma zostać wykorzy-
stany przez Ministerstwo w ramach dalszych prac nad wytycznymi do-
tyczącymi zasady partnerstwa. Mimo więc, że nie są to wytyczne, zapisy 
zawarte w tej publikacji mają w dużej mierze wpływać na ich ostateczny 
kształt. Sk OFOP, oprócz innych partnerów społeczno-gospodarczych 
oraz podmiotów reprezentujących administrację samorządową, bra-
ła aktywnie udział w  konsultacjach, głównie w  oparciu o  przekazane 
wcześniej stanowiska dotyczące dobrego rządzenia i  właśnie zasady 
partnerstwa. W toku negocjacji udało się do projektu wytycznych wpi-
sać m.in. postulaty dotyczące:

• suwerennego wyboru przez partnerów społecznych, w tym przez 
organizacje pozarządowe, swoich reprezentantów do ciał dialogu, 
np. do komitetów monitorujących,

• rozwijania potencjału technicznego i  instytucjonalnego oraz 
zaplecza organizacyjnego partnerów w  tym NGO : „Pomoc ta 
powinna dotyczyć z  jednej strony możliwości nabycia kompe-
tencji merytorycznych w zakresie zarządzania funduszami struk-
turalnymi oraz problematyki objętej programami operacyjnymi, 
z drugiej zaś strony wsparcia technicznego na zakup sprzętu oraz 
wsparcia eksperckiego bądź powiększenia zasobów kadrowych 
(tylko gdy jest to niezbędne do realizacji powierzonych zadań)” 10,

• rozszerzenia zakresu refundacji kosztów udziału przedstawicie-
li partnerów w  posiedzeniach różnych ciał dialogu i  wdrażania 

10  Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finan-
sowej 2014-2020, rozdz. 1.3 Potencjał partnerów, str. 21, http://nowaperspektywa.NGO.
pl/files/nowaperspektywa.NGO.pl/public/strategia_partnerstwa.pdf. 
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w ramach nowego systemu funduszy europejskich 2014-2020 („ 
[…] w tym: koszt dojazdu, noclegu, dieta i/lub wynagrodzenie dla 
członka / zastępcy uczestniczącego w posiedzeniu w postaci ry-
czałtu dla organizacji delegującej […] 11”.)

Powyższe zapisy, które są rekomendacjami Sk OFOP, zostały wpisane do 
projektu wytycznych po analizie tego dokumentu przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. Można więc mieć nadzieję, że staną się one 
w dużej części oficjalnymi wytycznymi dla wszystkich Instytucji Zarzą-
dzających nowymi programami operacyjnymi.

Grant globalny i innowacje społeczne
Warto dodatkowo wspomnieć o dwóch bardzo ważnych dokumentach 
zwierających rekomendacje Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Po-
zarządowych dla nowych funduszy: stanowiska w sprawie grantu glo-
balnego oraz stanowiska w sprawie innowacji społecznych. To właśnie 
OFOP i organizacje z nią związane jako pierwsze podjęły ten problem 
i przygotowały merytoryczne postulaty, dzięki czemu mają pojawić się 
projekty grantu globalnego, w ramach których część zadań związanych 
z  priorytetami inwestycyjnymi programu operacyjnego będzie mogła 
być realizowana w formie grantów udzielonych podmiotom wybranym 
w drodze otwartego naboru ogłoszonego (nie mających już statusu be-
neficjenta) przez beneficjenta projektu grantowego. 
Funkcję beneficjenta projektu grantowego będzie mógł pełnić podmiot 
publiczny albo prywatny, któremu instytucja zarządzająca lub instytucja 
pośrednicząca powierzy w drodze porozumienia albo umowy realizację 
takiego projektu. Wybór beneficjenta projektu grantowego będzie na-
stępował w trybie konkursowym określonym w ustawie wdrożeniowej12. 

11  Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finanso-
wej 2014-2020, rozdz. 1.3, Cz. IV Prawa i obowiązki partnerów, str. 32, http://nowaper-
spektywa.NGO.pl/files/nowaperspektywa.NGO.pl/public/strategia_partnerstwa.pdf.
12  Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności fi-
nansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, określa ramy prawne i wytyczne 
wdrażania programów operacyjnych, w tym instrumentów zarządzania i innych. Kwe-
stie dot. grantu globalnego mają zostać przeformułowane, art 30 i 31 usunięte, w za-
mian pojawią się zaś ww. projekty grantowe, których tryb konkursowy będzie określony 
w ustawie. http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/prawo/Projekty_ustaw/Strony/projekt_
ustawy_o_zasadach_realizacji_programow_0913.aspx.
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Natomiast kwestia ewentualnej strategii takiego projektu nie byłaby re-
gulowana na poziomie ustawowym, ale na poziomie dokumentów im-
plementacyjnych (np. wytycznych) w  ramach poszczególnych progra-
mów operacyjnych, których instytucje zarządzające będą decydować się 
na wykorzystanie tego narzędzia. Instrument ten ma na celu zapewnie-
nie możliwości stosowania w  ramach projektów mechanizmu regran-
tingu, jak podkreśla MIR – zgodnie ze stanowiskiem OFOP w sprawie 
grantu globalnego.
Rekomendacje w  sprawie innowacji społecznych były przygotowywa-
ne z udziałem przedstawicieli Departamentu Zarządzania Europejskim 
Funduszem Społecznym MIR, w ramach grupy roboczej ds. konsultacji 
funduszy europejskich 2014-2020. Uwagi dotyczące procedury wyboru 
projektów, pojawienia się instytucji operatora, czy też upowszechniania 
stały się między innymi podstawą do dalszych działań jakie podjęła Pra-
cownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, o których będzie mowa 
w dalszej części niniejszego raportu. Co warte podkreślenia, ostatecznie 
system wdrażania innowacji społecznych przedstawiony w  projekcie 
programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w dużej mierze ba-
zuje na założeniach wypracowanych przez organizacje pozarządowe.

12 postulatów organizacji pozarządowych
Działania i efekty prac grupy roboczej 14-20 oraz przedłużający się okres 
niepublikowania przez administrację krajowych dokumentów ramowych 
dla systemu funduszy na okres 2014-2020, spowodowały odwrócenie 
strategii działań OFOP i wystąpienie z własnymi założeniami do nowej 
perspektywy, które miały określać najważniejsze obszary rzecznicze dla 
sektora pozarządowego. Efektem tego procesu, zapoczątkowanego przez 
Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Pracownię Badań 
i Innowacji Społecznych Stocznia, był dokument 12 postulatów organi-
zacji pozarządowych w obszarze programowania funduszy europejskich 
2014-2020. Ostatecznie postulaty tworzone były we współpracy z kilku-
nastoma ważnymi dla sektora organizacjami i podpisane przez prawie 300 
innych z całego kraju (w ciągu 10 dni publikacji). Zostały one następnie 
przekazane do Minister Infrastruktury i Rozwoju, która odniosła się do 
nich kilka tygodni później – uznając ich podmiotowość.
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W liście 12 postulatów znalazły się zarówno propozycje dotyczące pod-
stawowych zasad określających filozofię wdrażania środków europej-
skich w Polsce, jak i rekomendacje bardziej szczegółowe i branżowe do-
tyczące kierunków wdrażania nowej perspektywy finansowej. 
Rekomendacje dotyczące zasad odnosiły się do : 

• zasady rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, która powinna 
być jednym z głównych celów wdrażania funduszy europejskich 
w Polsce. Istnienie silnego społeczeństwa obywatelskiego i stabil-
ność jego instytucji jest niezbędne dla właściwych relacji pomię-
dzy władzą a obywatelami,

• zasady partnerstwa, która oznacza realną partycypację obywateli 
w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu politykami publicznymi,

• zasady pomocniczości, która umożliwia oddolne włączenie oby-
wateli i  ich struktur w  rozwiązywanie problemów społecznych 
i realizację celów funduszy europejskich,

• zasady zrównoważonego rozwoju, której odpowiednie uwzględ-
nienie w procesie programowania i wydatkowania środków euro-
pejskich przyczyni się do zbudowania konkurencyjnej, innowa-
cyjnej gospodarki oraz rozwoju kapitału społecznego, 

• zasady równości szans w programowaniu i wdrażaniu funduszy 
europejskich, która podkreśla znaczenie celu ogólnego jakim jest 
równość i sprawiedliwość społeczna. Celem stosowania tej zasady 
ma być zapewnienie najsłabszym i najbiedniejszym osobom, gru-
pom, społecznościom i regionom w Polsce relatywnie najwyższe-
go poziomu realizacji projektów ze środków unijnych. 

Postulaty szczegółowe zaprezentowane w liście 12 postulatów dotyczyły:
1.  Racjonalizacji i uproszczenia procedur na wszystkich poziomach funk-

cjonowania systemu funduszy (projektowanie, dystrybucja, rozliczanie). 
Wymaga to przeglądu funkcjonujących wymogów związanych z  apli-
kowaniem o fundusze i ograniczenia ich do tych, które mają kluczowe 
znaczenie dla procesu wyboru projektodawców i projektów,

2. Zwiększenia dostępności środków finansowych dla małych orga-
nizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażo-
wanych w realizację istotnych celów publicznych. 
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Jest to szczególnie ważne w świetle doświadczeń z realizacji obecnej per-
spektywy 2007-2013, gdzie małe organizacje były często eliminowane 
z udziału w realizację projektów, ze względu na stopień skomplikowania 
procedur i poziom dostępnego finansowania. Większe zaangażowanie 
małych organizacji można osiągnąć poprzez : rozszerzenie stosowania 
mechanizmu małych grantów; dopuszczenie regrantingu jako formy 
wspierania małych organizacji; zapewnienie systemu prefinansowania 
projektów we wszystkich programach operacyjnych oraz umożliwienie 
ubiegania się o wsparcie z pomocy technicznej na dostosowanie się do 
wymogów konkursowych;

3. Zwiększenia zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażo-
wanych w realizację strategicznych priorytetów. 

Dotyczy to wszelkich polityk publicznych, lecz w tym kontekście zwłasz-
cza nowego systemu funduszy europejskich. Istotą postulatu jest przygo-
towanie organizacji do przyjęcia na siebie roli partnera władzy publicznej 
: zarówno w formułowaniu polityk publicznych, jak i w ich wdrażaniu;

4. Zbudowania przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania inno-
wacji społecznych.

Ich stosowanie jest niezbędne w  procesie rozwiązywania problemów 
cywilizacyjnych. Zdolność do bycia innowacyjnym jest warunkiem op-
tymalnego dostosowania się do zmian, zachodzących we współczesnych 
społeczeństwach;

5. Zwiększenia roli organizacji pozarządowych jako partnerów 
w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów 
wdrażania funduszy.

Trzeci sektor może w  sposób znaczący przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności zarówno planowanych jak i podejmowanych działań, wystę-
pując w różnych rolach : partnerów w tworzeniu prawa i polityk publicz-
nych, instytucji kontrolnych wobec działań administracji i biznesu, bene-
ficjentów funduszy i reprezentantów osób, których dotyczy wsparcie;

6. Zapewnienia udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym 
zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofundu-
szowości.

Jest to możliwe poprzez promocję partnerskiego, ponadsektorowego 
i partycypacyjnego tworzenia i wdrażania strategii rozwoju. Szansą rea-
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lizacji tego postulatu jest zastosowanie zaproponowanego przez Komisję 
Europejską Instrumentu zarządzania przez społeczność lokalną (CLLD);

7. Zwiększenia i zmiany roli organizacji pozarządowych w systemie 
wdrażania funduszy.

Można to osiągnąć zwiększając stopień decentralizacji mechanizmów 
wdrażania, a także poprzez włączenie w procesy zarządzania systemem 
szerszej grupy partnerów;

8. Wzmocnienia zasady partnerstwa poprzez zwiększenie skali wspar-
cia dla projektów realizowanych w rzeczywistym partnerstwie. 

Sprzyjałoby to efektywniejszej realizacji celów funduszy europejskich, 
dzięki łączeniu kompetencji i zasobów;

9. Modernizacji mechanizmów oceny wniosków, co umożliwi wy-
bór projektów istotnie potrzebnych. 

Wprowadzenie nowych, zróżnicowanych sposobów ewaluacji. Dobrą 
propozycją jest choćby wprowadzenie procedury dwustopniowej oceny;

10. Zapewnienia równowagi pomiędzy zwrotnymi i  bezzwrotnymi 
instrumentami finansowymi. 

Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku pewnych działań finansowa-
nych z  funduszy europejskich, zwłaszcza z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Niektóre kierunki interwencji (jak choćby projekty kiero-
wane do osób wykluczonych) oraz pewne grupy realizatorów projektów 
w wielu przypadkach nie mogą liczyć na przychody, a  tym samym na 
pokrycie poniesionych kosztów czy wygenerowanie wkładu własnego;

11. Zapewnienia systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność 
form i uczciwą konkurencję. 

Konieczne jest bardziej przejrzyste i  zrozumiałe rozdzielenie trybów 
wdrażania, tak aby odpowiadały one rzeczywistym potrzebom i wyła-
niały najlepsze rozwiązania, maksymalizując tym samym efekty inter-
wencji. Należy – w trybie konkursowym – zapewnić rzeczywisty wybór 
najlepszych projektów, który nie będzie promował jednostek samorzą-
du terytorialnego i podległych im jednostek budżetowych; 

12. Przeciwdziałanie negatywnym efektom decentralizacji wdrażania 
funduszy. 
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W  tym celu konieczne jest: zwiększenie kontroli społecznej nad pro-
cesem wydatkowania; zapewnienie części środków związanych z  in-
nowacjami do dyspozycji na poziomie ponadregionalnym; deregulacja 
zarządzania funduszami na poziomie regionalnym; stworzenie miejsca/
instytucji, która mogłaby reagować na przykłady nieprawidłowości (na 
przykład rzecznik praw beneficjenta). 
Można więc uznać, że 12 postulatów jest zbiorem najważniejszych do-
świadczeń sektora, które formułowały się przez okres dwóch poprzed-
nich perspektyw finansowych Unii Europejskiej. Wiele z poruszonych 
wyżej zagadnień znalazło swoje odzwierciedlenie w  zapisach, czy to 
w propozycji zasad horyzontalnych i wytycznych, czy w poszczególnych 
programach operacyjnych. Do każdego z postulatów powstały bowiem 
zespoły robocze w ramach grupy 12 postulatów, złożonej głównie z syg-
natariuszy tego dokumentu. Każdy zespół podjął się jednego tematu 
związanego z postulatami i prowadził działania rzecznicze. Efekty tych 
działań zostały opisane w dalszej części raportu.
Najważniejsze jednak było potraktowanie tego dokumentu przez decy-
dentów administracji publicznej, jako kluczowych rekomendacji sektora 
pozarządowego, z którymi zapoznać się miały wszystkie potencjalne in-
stytucje zarządzające programami operacyjnymi w nowej perspektywie.

Postulaty dotyczące formy prowadzenia konsultacji oraz Założeń 
Umowy Partnerstwa
„Umowa Partnerstwa” stanowi najważniejszy dokument strategiczny na 
poziomie krajowym, który określa zakres i  sposób interwencji fundu-
szy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020, a także 
strukturę wydatkowania nowych funduszy. Dokument ten był również 
pierwszym oficjalnie konsultowanym źródłem regulacji dla funduszy 
europejskich 2014-2020. Stała konferencja OFOP w jednym stanowisku 
odniosła się zarówno do projektu założeń umowy partnerstwa, jak i sa-
mego procesu konsultacji – dając rekomendacje, co do dalszych etapów 
tego procesu. W ramach oficjalnych konsultacji projektu założeń UP or-
ganizacje pozarządowe Stałej Konferencji OFOP postulowały o :

• zagwarantowanie w nowotworzonym modelu włączania środowisk 
społecznych i partnerów do zarządzania politykami publicznymi, 
uwzględnienie partnerów społecznych i gospodarczych oraz orga-
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nizacji pozarządowych we wszystkich etapach tworzenia i realizacji 
tych polityk – było to swoiste powtórzenie postulatów wcześniej-
szych, związanych z zasadą partnerstwa i ideą dobrego rządzenia,

• wprowadzenie wielofunduszowości na poziomie projektów, pod 
warunkiem że będzie ona też uproszczoną formą pozyskiwania 
środków,

• wprowadzenie i  upowszechnienie w  systemie funduszy instru-
mentów grantu globalnego i  rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność – RLKS (CLLD), 

• dopuszczenie przedstawicieli społeczeństwa lokalnego do zarzą-
dzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT),

• wpisanie w system zarządzania zasady stosowania uproszczonych 
– na tyle, na ile jest to możliwe – procedur konkursowych i roz-
liczeniowych oraz dotacji bezzwrotnych dla podmiotów, które 
w swych działaniach nie są nastawione na zysk ekonomiczny,

• stworzenie dodatkowego programu operacyjnego dotyczącego inno-
wacji społecznych, instrumentu RLKS oraz ekonomii społecznej,

• rozszerzenie listy celów przyjętych w ramach programu operacyjne-
go Pomoc Techniczna – głównie w kontekście wsparcia budowania 
potencjału organizacji pozarządowych, pełniących poprzez swoich 
przedstawicieli oraz bieżące działania pewne role w ramach systemu 
funduszy europejskich (np. w ramach komitetów monitorujących).

Powyższe propozycje nie są nowością. Wpisują się one w konsekwentną 
politykę rzecznictwa związaną dokumentem 12 postulatów. Ciekawym 
pomysłem, który niestety nie znalazł swojego odzwierciedlenia w doku-
mentach programujących, był postulat stworzenia oddzielnego progra-
mu operacyjnego, który mógłby tworzyć nową jakość wdrażania fundu-
szy, wokół innowacji społecznych i ekonomii społecznej – które same 
w sobie stanowią nowe podejście do rozwiązywania kwestii społecznych 
– oraz instrumentu Rozwój Lokalny Kierowanego przez Społeczność, 
który poprzez oddanie strategii lokalnej i alokacji na jej realizację lokal-
nemu partnerstwu, stanowił nowe podeście do realizacji polityk pub-
licznych. Organizacje pozarządowe liczą na to, że uda się przynajmniej 
utrzymać model RLKS i wprowadzić go w formie oddzielnych osi prio-
rytetowych do regionalnych programów operacyjnych.
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Rekomendacje dotyczące konsultacji społecznych najważniejszych do-
kumentów oraz strategii i planów związanych z tworzeniem i zarządza-
niem systemem funduszy europejskich zostały opracowane po pierw-
szych konsultacjach projektu założeń umowy partnerstwa, w  których 
zdaniem organizacji pozarządowych wątpliwości wzbudziły:

• forma prowadzenia konsultacji, które przyjęły raczej postać spot-
kań informacyjno-prasowych niż rzeczywistego zbierania infor-
macji od uczestników konsultacji. Brakowało także grup i zespo-
łów roboczych. Ponadto w trakcie konsultacji pojawiały się różne 
wersje dokumentu, a przed ukończeniem konsultacji rząd dekla-
rował jego przyjęcie,

• cele konsultacji w  momencie, gdy z  jednej strony brakowało jesz-
cze wszystkich strategii horyzontalnych, które wyznaczać mają cele 
szczegółowe interwencji publicznych, a z drugiej równocześnie pod-
dawano konsultacjom pierwsze wersje regionalnych programów 
operacyjnych, których kształt miała przesądzić Umowa Partnerstwa,

• brak jasności, kto jest adresatem konsultacji – czy są nim samo-
rządy wojewódzkie, czy też jest to element szerszych konsultacji, 
jak można było zrozumieć z informacji Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju, znajdującej się na stronie www.mir.gov.pl. Z tego 
też wynikały problemy z doborem uczestników odbywających się 
w regionach spotkań.

Na podstawie tych uwag Stała konferencja OFOP opracowała zwięzłe 
sugestie dotyczące formy i  jakości prowadzenia konsultacji, które po-
winny być stosowane w  sposób horyzontalny, rekomendując admini-
stracji publicznej:

• preferowanie w ramach konsultacji powoływania grup roboczych 
i  zespołów roboczych, w  ramach których konsultowane byłyby 
najważniejsze kwestie dotyczące zarządzania funduszami euro-
pejskimi w nowej perspektywie,

• odpowiednio wczesne informowanie partnerów o  planowanych 
konsultacjach oraz gwarancji zapewnienia co najmniej 30 dni na 
konsultacje,

• traktowanie internetowych konsultacji jako uzupełnienia realnej 
debaty toczącej się w formie prac warsztatowych i spotkań grup 



62 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

roboczych (w ramach tej dodatkowej formy należy przyjąć meto-
dę tabelaryczną),

• obowiązkowe publikowanie odpowiedzi i  wyników konsultacji 
społecznych w ściśle określonym czasie.

Postulaty te wpłynęły na dalszy proces konsultacji organizowany przez 
Ministerstwo Infrastruktury i  Rozwoju oraz Urzędy Marszałkowskie. 
Konsultacje już nie założeń, a projektu Umowy Partnerstwa odbywały 
się zgodnie z zupełnie inną polityką informacyjną – wcześniejsze infor-
mowanie o rozpoczęciu konsultacji oraz zastosowanie formularza zgła-
szania uwag w formie tabelarycznej. Niestety, spotkania konsultacyjne 
nadal przybierały formę otwartych wykładów oraz spotkań promują-
cych nowy system funduszy, zamiast realnej debaty w formie roboczej. 
Braki te zostały nadrobione podczas rozpoczynających się w  marcu 
(2013 rok) konsultacji programów operacyjnych, dla których między-
resortowy zespół administracji publicznej, wydał zalecania powołania 
grup roboczych. Grupy te, jak zostało to opisane we wcześniejszych roz-
działach, pracowały przez osiem miesięcy. Mimo wszystko OFOP nadal 
nie otrzymał pisemnej odpowiedzi na żadne z przesłanych postulatów 
i rekomendacji projektów Umowy Partnerstwa.

Rezultaty działań zespołów roboczych grupy 12 postulatów – zmia-
ny dokumentów programujących nową perspektywę
Założenia ogólne dotyczące nowego systemu funduszy europejskich po-
trzebowały konkretyzacji oraz oddzielnych ścieżek rzecznictwa. Aby to 
osiągnąć w ramach grupy roboczej 12 postulatów, będącej częścią Stałej 
konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, powołano 
zespoły tematyczne, prowadzone przez danego członka grupy, których 
celem było opracowanie szczegółowych stanowisk merytorycznych 
w obrębie danego postulatu oraz podjęcie działań rzeczniczych w celu 
zmian dokumentów programujących nową perspektywę, uwzględniając 
wypracowane rozwiązania. Poniżej przedstawiony zostanie opis rezul-
tatów i  efektów z  nich płynących dla działań zespołów tematycznych 
grupy 12 postulatów w ramach dziesięciu obszarów merytorycznych.
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Komitety Monitorujące – Ogólnopolska Federacja Organizacji Po-
zarządowych
a.	 Działania rzecznicze:

Jednym z najważniejszych instrumentów realizacji zasady partnerstwa 
są komitety monitorujące (KM). Ciała te pilnują sposobu wydatkowa-
nia funduszy europejskich we wszystkich programach operacyjnych. 
Członkowie komitetów mają wpływ na kryteria wyboru projektów oraz 
określają roczne plany działań dla osi priorytetowych programów ope-
racyjnych, dokonują też corocznej oceny wydatkowania środków, bez 
której sprawozdanie merytoryczno-finansowe dla danego Programu 
Operacyjnego nie może zostać przekazane Komisji Europejskiej. Udział 
organizacji pozarządowych i  innych partnerów społecznych w  tych 
ciałach był jednym z najważniejszych elementów deregulacji zarządza-
nia politykami publicznymi przez administrację. OFOP od siedmiu lat 
starała się monitorować realizację zasady partnerstwa w  komitetach 
monitorujących m.in. w ramach Krajowej Sieci Tematycznej do Spraw 
Partnerstwa oraz bezpośrednio poprzez regularny kontakt z reprezen-
tantami sektora w tych ciałach. W ramach swoich prac nad przyszłą per-
spektywą Federacja postanowiła podjąć się rzecznictwa w tym obszarze 
poprzez grupę roboczą ds. funduszy europejskich 2014-2020, Grupę 
Roboczą ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i grupę roboczą 12 postula-
tów. Dodatkowo pewne założenia do postulatów zostały wypracowane 
podczas Szkoły Reprezentacji NGO prowadzonej przez Federację od 
listopada 2011 do maja 2012. Założenia te zostały wykorzystane przy 
stworzonym przez Grupę 14-20 OFOP Stanowisku w sprawie komite-
tów monitorujących dla programów finansowanych z funduszy europej-
skich 2014-2020, w którym sugerowano:

• wzmocnienie roli komitetów monitorujących wskazując, że KM 
powinny mieć przede wszystkim charakter konsultacyjno-kon-
trolny a ich zadania powinny być określone w sposób konkretny, 
zaś kompetencje i  mechanizmy funkcjonowania opierać się na 
wspólnych unijnych standardach,

• wsparcie merytoryczno-finansowe członków komitetów monito-
rujących reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych 
i  organizacje pozarządowe. W  dokumencie tym zostały dość 
szczegółowo opisane zmiany jakie powinno się przyjąć by osiąg-
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nąć wyżej wymienione cele. Stanowisko to stało się bazą do wy-
pracowania postulatów w  imieniu wszystkich partnerów strony 
społecznej (w ramach GRSO) i przygotowania stanowiska, w któ-
rym jednym głosem sugerowano m.in. :

 – potrzebę dookreślenie roli komitetów monitorujących w no-
wej perspektywie określającej funkcjonowanie funduszy europej-
skich 2014-2020, 

 – zapewnienie przepływu informacji między komitetami z całej 
Polski,

 – uspołecznienie składu komitetów monitorujących – zwiększe-
nia udziału strony społecznej, tak by co najmniej połowę w skła-
dzie KM stanowili przedstawiciele partnerów,

 – opracowanie procedury wyboru i zmiany przedstawiciela stro-
ny społecznej w komitetach monitorujących,

 – zapewnienie komitetom przyjaznych warunków techniczno-
-organizacyjnych,

 – wprowadzenie wspólnych zasad funkcjonowania komitetów 
dla każdego programu operacyjnego.

Postulaty grupy roboczych zostały przekazane Minister Bieńkowskiej.
Dodatkowo Federacja OFOP podjęła się wypracowania, w  gronie or-
ganizacji pozarządowych, procedury wyboru reprezentantów NGO 
do komitetów monitorujących. Procedura ta została przygotowana na 
dwóch spotkaniach które odbyły się jesienią 2013 roku. 

b. Efekty konsultacji:
W  oparciu o  przygotowane uwagi zgłoszone między innymi przez 
GRSO i  OFOP, Ministerstwo Infrastruktury i  Rozwoju stworzyło wy-
tyczne, które będą określać ramy funkcjonowania wszystkich komite-
tów monitorujących. W  wytycznych tych uwzględniono uwagi Stałej 
konferencji OFOP dotyczące:

• dopuszczenia możliwości zwiększenia w składzie komitetów licz-
by przedstawicieli strony społecznej – ustanawiając ją na pozio-
mie co najmniej 1/3 dla przedstawicieli partnerów, 
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• określenia wspólnego zakresu regulaminu prac oraz wspólnych 
standardów dotyczących: częstotliwości spotkań, konsultacji do-
kumentów, sposobu głosowania, obiegowego trybu pracy, przeka-
zywania materiałów członkom KM, powoływania grup roboczych 
i trybu przewodniczenia, publikowania materiałów po posiedze-
nie KM (termin, zakres dostępu), publikowania informacji nt. 
działalności KM z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnospraw-
nych, motywowanie członków KM do systematycznego uczestni-
ctwa w posiedzeniach,

• rekomendacji tworzenia grup roboczych i sieci tematycznych dla 
komitetów monitorujących i zapewnienie środków technicznych 
dla ich funkcjonowania oraz powierzenia prowadzenia grupy/
sieci instytucjom, których przedstawiciel jest przewodniczącym 
grupy,

• przyjęcie założenia, że każda uchwała komitetu monitorującego 
musi podlegać dyskusji – w  obecnej perspektywie założenie to 
dotyczyło tylko niektórych KM,

• rozszerzenie zakresu zadań komitetów, wykraczających poza sam 
monitoring (nie oznacza to że KM będą pełnić rolę nadzorczą lub 
kontrolną), które mają obejmować:

 – zatwierdzanie i  modyfikację kryteriów wyboru dla operacji 
(projektów),

 – zatwierdzanie i wprowadzanie zmian dla rocznych sprawozdań 
z realizacji programu,

 – wpływanie na strategię komunikacji dla danego programu ope-
racyjnego i możliwość jej zmiany oraz wymóg akceptacji KM dla 
jej wdrożenia,

 – rozpatrywanie i zatwierdzania wprowadzania zmian do progra-
mu operacyjnego,

 – monitoring funkcjonowania instrumentów finansowych,
 – monitoring realizacji warunków ex-ante narzuconych przez 

Komisję Europejską.
Ponadto OFOP koordynująca Stałą konferencję do spraw konsultacji 
funduszy europejskich 2014-2020 przygotowała procedurę wyboru re-
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prezentantów organizacji pozarządowych do komitetów monitorują-
cych. W  toku jej negocjacji z  Ministerstwem Infrastruktury i  Rozwo-
ju (w  tym z  Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii 
Europejskiej i  Departamentem Zarządzania Europejskim Funduszem 
Społecznym) oraz z Ministerstwem Pracy i Polityk Społecznej (Depar-
tament Pożytku Publicznego) udało się przyjąć założenia do procesu 
wyboru członków komitetów monitorujących wywodzących się z sek-
tora pozarządowego mówiące o gwarancji: 

• niezależnego wyboru przedstawicieli sektora pozarządowego do 
komitetów monitorujących w  drodze powszechnych wyborów 
i głosowania przez organizacje pozarządowe;

• ograniczonej roli rad działalności pożytku publicznego w procedu-
rze wyboru, możliwie jedynie jako operatora i strażnika procesu;

• legitymacji kandydata na członka do komitetu, który nie może re-
prezentować podmiotów innych niż NGO, musi mieć poparcie 
federacji organizacji pozarządowych bądź odpowiedniej wielko-
ści koalicji organizacji;

• reprezentatywności sektora w  komitetach monitorujących – 
uwzględnienia organizacji parasolowych o profilu działania zwią-
zanymi z  tematyką prac komitetu i  reprezentującym federację 
bądź platform organizacji pozarządowych; 

• partycypacyjnej formy zorganizowania procesu wyboru – zapew-
nienie odpowiedniego czasu na oddanie głosu, odpowiednie me-
chanizmy głosowania (np. przez Internet), odpowiednia polityka 
informacyjna (umożliwiająca jak najszerszą komunikację);

Powyższe zapisy odnoszą się do projektów wytycznych w sprawie ko-
mitetów monitorujących oraz opracowywanej przez Ministerstwo In-
frastruktury i  Rozwoju procedury wyboru do komitetów monitorują-
cych. Zostały one umieszczone w tym raporcie jako wyniki uzgodnień 
na okres grudzień 2013. 

Pomoc techniczna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarzą-
dowych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oprócz prowa-
dzenia sekretariatu Sk OFOP oraz koordynowania grupy roboczej 12 
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postulatów, zajmowała się bezpośrednio rzecznictwem odnoszącym 
się głównie do systemu zarządzania i wdrażania funduszy europejskich 
w przyszłej perspektywie. Dotyczyło to dwóch horyzontalnych kwestii: 
pomocy technicznej oraz wcześniej opisanych komitetów monitoru-
jących. Działania merytoryczne i  rzecznicze dotyczące tych obszarów 
były prowadzone przez OFOP równolegle, lecz oddzielnymi ścieżkami.

a. Działania rzecznicze:
Założenia do PO PT były opracowywane w ramach dwóch ciał dialogu: 
Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz grupy roboczej 
12 postulatów. Pierwsze stanowisko w wersji roboczej zostało wypraco-
wane w kwietniu 2013 roku z udziałem wszystkich partnerów społecz-
no-gospodarczych (GRSO) i tam(gdzie?) na bieżąco konsultowane rów-
nież z administracją publiczną. Dotyczyło ono następujących kwestii:

• wsparcia instrumentów na rzecz deregulacji zarządzania fundu-
szami europejskimi – w tym wsparcia organizacji pozarządowych 
i  partnerów w  zarządzaniu funduszami w  ramach instrumentu 
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), w  zarzą-
dzaniu Grantem Globalnym oraz możliwości włączenia się partne-
rów w zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, 

• wsparcia potencjału organizacji pozarządowych do przygotowy-
wania i realizacji projektów oraz tworzenie sieci współpracy,

• wsparcia projektów partnerskich,
• wsparcia przedstawicieli organizacji pozarządowych w  nowych 

komitetach monitorujących, 
• uwzględnienia organizacji pozarządowych i  innych partnerów 

społecznych w projektach dotyczących promocji i informacji.
Powyższe stanowisko w wersji roboczej zostało następnie skonsultowa-
ne z  organizacjami pozarządowymi (głównie z  grupą roboczą 12 po-
stulatów) oraz przekazane do Departamentu Programów Pomocowych 
i Pomocy Technicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stało się 
bazą do dalszych działań rzeczniczych.
Drugie stanowisko dotyczące pomocy technicznej zostało opracowane 
w sierpniu 2013 roku w ramach grupy roboczej 12 postulatów. Dotyczy-
ło ono uszczegółowienia postulatów wcześniej artykułowanych oraz od-
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niesienia się bezpośrednio do projektu programu operacyjnego pomoc 
techniczna 2014-2020 czyli: 

• uwzględnienia w  drugiej osi priorytetowej projektu programu 
wsparcia dla strony społecznej w tym organizacji pozarządowych 
– postulat rozszerzenia wsparcia dla beneficjentów spoza jedno-
stek samorządu terytorialnego,

• uwzględnienia w trzeciej osi priorytetowej projektu PO PT kon-
kursów dla organizacji pozarządowych i  innych partnerów na 
działania promocyjne i  informacyjne finansowane z  pomocy 
technicznej 2014-2020.

Postulaty wynikające z obu stanowisk były przedstawiane i argumento-
wane głównie na spotkaniach grupy roboczej Ministerstwa Infrastruk-
tury i  Rozwoju, która zajmowała się wypracowywaniem założeń dla 
nowego programu pomoc techniczna 2014-2020. Ponadto założenia 
wynikające z  obu stanowisk były przekazywane Ministerstwu Infra-
struktury i Rozwoju jako postulaty do całego systemu pomocy technicz-
nej – również jako wytyczne do jej regionalnych komponentów. 
Dodatkowo OFOP, co zostało opisane w II części raportu, współpraco-
wała z Radą Działalności Pożytku Publicznego w ramach zespołu robo-
czego do spraw funduszy europejskich. Udało się wspólnie wypracować 
uchwałę Rady, w której postulowano:

• w  pierwszej osi priorytetowej wprowadzenia kategorii wsparcia 
członków Komitetów Monitorujących, finansowanych ze środ-
ków programów, uwzględniając obok wsparcia eksperckiego, 
również kategorię wsparcia organizowania konsultacji społecz-
nych (przygotowane wspólnie z Radą Działalności Pożytku Pub-
licznego), które mogłyby być realizowane po wyrażeniu zgody 
przez dany komitet;

• w drugiej osi priorytetowej wyraźnego wskazania, że:
 – wsparcie instytucjonalne dla jednostek samorządu terytorialnego 

oraz ZIT służy m.in. budowaniu wizji programowej oraz rozwojowi 
procesu konsultacji społecznych w ramach realizowanych projektów;

  – wsparcie beneficjentów strategicznych dotyczyć będzie nie tyl-
ko projektodawcy, ale również partnerów i możliwości realizowa-
nia projektów w partnerstwie – w tym w szczególności reprezen-
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tujących stronę społeczną, zaangażowanych na różnych etapach 
przy gotowania i realizacji oraz weryfikacji projektów;

• w trzeciej osi priorytetowej rozgraniczenia projektów promocyj-
nych dla mediów oraz dla partnerów społeczno-gospodarczych 
i organizacji pozarządowych z możliwością realizowania projek-
tów partnerskich. 

Uchwała Rady była w dużej mierze rozwinięciem postulatów Stałej konfe-
rencji OFOP opisanych wyżej. Ponadto OFOP wykorzystując Krajową Sieć 
Tematyczną do Spraw Partnerstwa w ramach prac warsztatowych Sieci wy-
pracowała postulaty strony społecznej dotyczące konkretnych rozwiązań, 
jakie można realizować z Pomocy Technicznej w trzech obszarach:

• wsparcia szkoleniowego, zlecania ekspertyz oraz formy pokrycia 
kosztów udziału członków Komitetów Monitorujących, 

• rozdzielenia projektów dotyczących promocji i informacji dla po-
szczególnych partnerów w tym organizacji pozarządowych, wraz 
z określeniem wstępnych kryteriów dla konkursów na projekty, 

• określeniu kierunków wsparcia pomocy technicznej dla organi-
zacji pozarządowych i partnerów społecznych na pełnione przez 
nich role w systemie funduszy europejskich.

Powyższe materiały będą bardzo przydatne na dalszym etapie konsul-
tacji Szczegółowych Opisów Priorytetów Programu Pomoc Techniczna 
oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

b. Efekty konsultacji:
Na podstawie wypracowanych stanowisk, uwzględniających opinie róż-
nych środowisk oraz w toku konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury 
i Rozwoju (głównie w grupie roboczej MIR dotyczącej PO PT) Ogólno-
polska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach prac grupy robo-
czej 12 postulatów (ciała dialogu Sk OFOP) wprowadziła zmiany w pro-
jekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Mają one zwiększyć 
udział organizacji pozarządowych w  zarządzaniu systemem funduszy 
europejskich oraz wzmocnić instytucjonalnie sektor, otwierając mu nowe 
możliwości działania. Najważniejsze z wprowadzonych zmian dotyczą:

• Określenia w ramach I osi priorytetowej form wsparcia dla człon-
ków komitetów monitorujących z krajowego programu operacyj-
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nego Pomoc Techniczna takich jak : koszty dojazdu, szkolenia, 
ekspertyzy, koszty prowadzenia i zarządzania grupami roboczymi 
oraz sieciami tematycznymi. 

• Rozszerzenia wsparcia w ramach II osi priorytetowej z krajowego 
programu Pomoc Techniczna dla beneficjentów spoza jednostek 
samorządu terytorialnego – ([…]wzmocnienie kompetencji bene-
ficjentów i  potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorial-
nego i innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie 
funduszy europejskich[…])

• Wyodrębnienie z  programu konkursu dla mediów, partnerów 
społeczno-gospodarczych i  organizacji pozarządowych na pro-
jekty związane z promocją i informacją na temat funduszy euro-
pejskich na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany oznaczają, że przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych zasiadający w  komitetach monitorujących w  ramach nowej 
perspektywy będą mieli zagwarantowany zwrot kosztów podróży na 
posiedzenia i noclegu, będą mogli korzystać ze szkoleń, a także zlecać 
ekspertyzy oraz będą mieli finansowane koszty prowadzenia grup robo-
czych i sieci tematycznych. Dalsze konsultacje szczegółów – od stycznia 
2014 roku – będą dotyczyły umożliwienia członkom komitetów okre-
ślania tematów szkoleń oraz decyzji o  ich realizacji (podobna kwestia 
dotyczy ekspertyz) oraz umożliwienia realizacji postulatu RDPP, doty-
czącego finansowania konsultacji środowiskowych, dotyczących kwestii 
poruszanych na forum KM(?). Druga zmiana oznacza otwarcie wsparcia 
finansowego i merytorycznego z pomocy technicznej dla organizacji po-
zarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych, którzy będą chcieli 
włączyć się jako partner do realizacji dużych projektów przypisanych do 
konkretnych terytoriów bądź priorytetów inwestycyjnych. Dalsze prace 
konsultacyjne będą dotyczyć dokładnego określenia form wsparcia oraz 
zakresu tematycznego udziału partnerów. Trzecia modyfikacja projektu 
krajowego programu operacyjnego pomocy technicznej (PO PT) doty-
czy wyodrębnienia konkursu na promocję i informacje o systemie fun-
duszy, konkretnych działaniach jakie można podjąć dzięki funduszom 
przez organizacje pozarządowe i  innych partnerów strony społecznej. 
Dalsze konsultacje Szczegółowego Opisu Priorytetów PO PT będą pro-
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wadzone w  celu oddzielenia konkursów dla organizacji i  partnerów 
społeczno-gospodarczych od mediów oraz stworzenia oddzielnej ścież-
ki konkursowej dla organizacji pozarządowych, z dedykowanymi kry-
teriami (np.: małych grantów do 50 tys. zł.). Powyższe zmiany zostały 
wprowadzone do projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 
po konsultacjach społecznych i  międzyresortowych, przed ostateczną 
akceptacją Rady Ministrów.

Innowacje społeczne – Pracownia Badań i  Innowacji Społecznych 
STOCZNIA

a. Działania rzecznicze:
Kwestie dotyczące innowacji społecznych były podejmowane przez 
Grupę roboczą ds. funduszy europejskich 2014-2020 już w marcu 2012r. 
Grupa działająca „pod skrzydłami” OFOP wypracowała stanowisko, do 
którego najwięcej uwag wniosła Pracownia Badań i Innowacji Społecz-
nych Stocznia. Stanowisko to opisywało wizję wsparcia wdrażania inno-
wacji społecznych, wskazując jako kluczowe kwestie:

• ryzyko podejmowania eksperymentów,
• otwarty dostęp do zasobów (np. wykorzystywanie licencji creative 

commons),
• niekonwencjonalne podejście do procesu zmiany społecznej 

(m.in. wykorzystywanie nowoczesnych technologii, współpraca 
międzysektorowa, nowe formy zarządzania),

• swoboda w podejmowaniu przedsięwzięć (wymaga elastyczności 
procedur i otwartości na modyfikacje w procesie wdrażania),

• budowanie i wykorzystywanie kultur kreatywnych.
Na podstawie tych założeń w stanowisku określono czynniki wzmacnia-
jące rozwój innowacyjności społecznej. Są to: 

• kapitał społeczny i kreatywny – innowacje społeczne bazują na 
wysokim kapitale społecznym i kreatywnym, dlatego też wspiera-
nie tych obszarów powinno być szczególnie ważne,

• współpraca międzysektorowa – innowacje społeczne muszą 
być wspierane przez sieci skupiające organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa społeczne, środowiska akademickie, władzę ad-



72 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

ministracyjną oraz biznes. Instytucje te powinny być swoistymi 
inkubatorami innowacyjności oraz powinny ustalać standardy 
innowacji społecznych, wykorzystując do tego zasoby społeczne 
(crowdsourcing),

• wymiar międzynarodowy – współpraca międzynarodowa oraz 
korzystanie z  doświadczeń i  wiedzy zgromadzonych w  innych 
krajach,

• nowoczesne technologie – zastosowanie nowoczesnych techno-
logii przy współpracy z uniwersytetami lub środowiskami biznesu 
wpływa pozytywnie na zwiększanie szans innowacyjnych rozwią-
zań problemów społecznych,

• elastyczność procedur – innowacje społeczne zakładają nieprze-
widywalność i  zmienność podczas wdrażania danego rozwiąza-
nia. Administracja publiczna oraz procedury przez nią przyjęte 
muszą być dostosowane do takiej specyfiki procesu i być elastycz-
ne oraz otwarte na zmiany,

• wolność – im więcej wolności – zarówno tej proceduralnej, jak 
i  wynikającej ze współpracy między różnymi aktorami procesu 
zmiany społecznej – tym większe możliwości dla innowacyjności.

W  oparciu o  te założenia oraz doświadczenia Pracowni Badań i  In-
nowacji Społecznych Stocznia, organizacja ta rozpoczęła współpracę 
z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przekazując swoje 
rekomendacje głównie na podstawie nieformalnej wymiany korespon-
dencji. Stocznia brała też udział w kilku spotkaniach o charakterze ro-
boczym, organizowanych przez MIR, gdzie bezpośrednio konsultowa-
no nowy system wdrażania innowacji społecznych w latach 2014-2020.

b. Efekty konsultacji:
Ostatecznie, w efekcie propozycji złożonej przez MIR, a  także dyskusji 
prowadzonych w  ramach konsultacji społecznych i  przedstawionych 
uwag, wsparcie dla innowacji społecznych w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza, Edukacja, Rozwój ma bazować na poniższych założeniach:: 

• wpisanie w dokumentach programujących części zakresu mery-
torycznego dla tematów, które będą realizowały innowacje spo-
łeczne oraz określenie procedury wyboru tych tematów,



73Federalista nr 14-15, grudzień 2013

• przyjęcie przez administrację publiczną rekomendacji dotyczących 
propozycji modelu wdrażania innowacji społecznych, dzieląc go na:

 A) schemat mikro, którego celem „(…)jest stworzenie warunków do 
inkubacji nowych pomysłów pozwalających rozwiązać skuteczniej 
problemy będące przedmiotem interwencji EFS, czyli dotarcie do 
potencjalnych innowatorów społecznych, ich wsparcie w rozwinię-
ciu i opracowaniu nowych zalążkowych pomysłów, a następnie prze-
testowanie gotowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz podjęcie 
działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki (…)”.13 Taki model 
dotyczy projektów o niewielkiej alokacji finansowej i umożliwia m.in. 
organizacjom pełnienie roli operatora wydzielonej alokacji na inno-
wacje i zarządzania różnymi formami wsparcia m.in. regrantingiem 
tej alokacji w drodze konkursów na projekty innowacyjne 

 B) schemat makro dla dużych projektów innowacyjnych reali-
zowanych przez podmioty o  dużym potencjale merytorycznym 
i technicznym, z dużym naciskiem na włączanie rozwiązań inno-
wacyjnych do polityk publicznych i ich upowszechnianie,

• przyjęcie przez administrację propozycji zmiany systemu oceny 
i walidacji projektów innowacyjnych m.in. poprzez:

 – odejście od walidacji przez sieć tematyczną na rzecz węższego 
grona ekspertów, 

 – wzmocnienie praktycznego charakteru tego procesu poprzez 
np. zweryfikowanie, na ile wypracowane rozwiązanie budzi fak-
tyczne zainteresowanie potencjalnych użytkowników,

 – silniejszy niż w ramach PO KL efekt eliminujący projekty, które 
nie mają wszystkich znamion innowacji społecznej,

• modyfikację założeń administracji co do procesu upowszechnia-
nia i włączania rozwiązań innowacyjnych do praktyki oraz polityk 
publicznych między innymi poprzez rozszerzenie obowiązków 
operatora w ramach schematu mikro, związanego z działaniami 
upowszechniającymi oraz nałożenie na beneficjenta w przypadku 
realizacji dużych projektów innowacyjnych obowiązku budowa-
nia koalicji w celu promocji i wdrażania realizowanego projektu.

13  WDRAŻANIE IV OSI PRIORYTETOWEJ PO WER 2014-2020, Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju, rozdz. III (4.1), str.7.
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Należy zaznaczyć, że założenia te zostały wpisane do projektu progra-
mu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), który ma być 
zatwierdzony przez polski rząd na początku stycznia oraz negocjowany 
z Komisją Europejską do końca I kwartału 2014. Zapisy te mogą ulec 
niewielkim zmianom.

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu – Polski Ko-
mitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN)

a. Działania rzecznicze:
Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN 
w latach 2012-2013 uczestniczył w trzech procesach związanych ze stra-
tegią Europa 2020 oraz przyszłym okresem finansowania UE 2014-2020. 
Były to : 

1) aktualizacja Krajowego Programu Reform (KPR), w którym usta-
nowiono cel ograniczenia ubóstwa i  wykluczenia społecznego 
w Polsce o 1,5 mln osób, 

2) tworzenie Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wy-
kluczeniu Społecznemu (KPPUiWS); 

3) tworzenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER).

Jako członek grupy roboczej 12 postulatów PK EAPN konsultował za-
łożenia dotyczące tematyki przeciwdziałania ubóstwu i  wykluczeniu 
społecznemu, ale również wnosił rekomendacje do innych prac grupy 
roboczej, w szczególności dotyczących kwestii niepełnosprawności oraz 
ekonomii społecznej. Działania rzecznicze PK EAPN opierały się głów-
nie na pracach w  grupach roboczych w  ramach trzech wyżej wymie-
nionych obszarów działania oraz przekazywania stanowisk merytorycz-
nych do administracji publicznej – m.in. Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

b. Efekty konsultacji:
W ramach Krajowego Programu Reform (KPR) – PK EAPN miał wpływ 
na zmianę procedury pracy Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii 
Europa 2020. Ministerstwo koordynujące prace zespołu pod wpływem 
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postulatów partnerów (zmobilizowanych przez dwie organizacje: FIRR 
i PK EAPN) zmieniło procedurę pracy. Partnerzy społeczno-gospodar-
czy mieli możliwość proponowania tematów do dyskusji z  minister-
stwami (zaproponowano sześć takich tematów). Ministerstwo Gospo-
darki przyjęło wszystkie tematy w kolejności nadanej przez partnerów. 
Odnosiło się również do postulatów z nich wynikających. Z rekomen-
dacji, które były formułowane wobec treści KPR, uwzględniono jedną 
z  głównych, a  mianowicie umieszczono w  aktualizacji 2013-2014 za-
danie przygotowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu 
(KPPU). Jeden z  członków PK EAPN został ponadto koordynatorem 
całego procesu opracowywania dokumentu, co znacznie ułatwiło orga-
nizacjom wpływ na jego ostateczny kształt i treść. Program został stwo-
rzony, a wpływ organizacji odnosił się bezpośrednio do treści diagnozy 
oraz pośrednio do przyjętych priorytetów realizacji. Wkład organizacji 
do diagnozy dotyczył mieszkalnictwa i bezdomności oraz stanu pomocy 
społecznej i pracy socjalnej, a także fragmentów dotyczących ubóstwa 
dzieci, pracowników i osób starszych. 
Na podstawie przekazanych postulatów administracja publiczna opra-
cowała w ramach priorytetów Aktywna integracja w społeczności lokal-
nej (priorytet III) i Przeciwdziałanie niepewności mieszkaniowej (prio-
rytet V) zapisy dotyczące:

• budowy aktywnych, zdolnych do społecznego i  ekonomicznego 
rozwoju marginalizowanych społeczności lokalnych, rozwoju 
społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług śro-
dowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii 
społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spój-
nego systemu usług społecznych (w ramach priorytetu III),

•	 przyjęcia i  wdrożenia prawa do mieszkania i  strategii rozwoju 
mieszkalnictwa społecznego, stworzenia i wdrożenia nowego mo-
delu mieszkalnictwa społecznego, reformy mieszkalnictwa i bu-
downictwa społecznego (w ramach priorytetu V).

W  przypadku konsultacji programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (następca PO KL) – Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw-
działania Ubóstwu EAPN zgłosił 53 uwagi (niektóre propozycje były ze 
sobą powiązane, część nie dotyczyła celu tematycznego 9). Uwzględniono 
w całości 10, a częściowo 8. Zgodzono się m.in. z uwagami dotyczącymi:
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• diagnozy w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu – 
zmiana struktury diagnozy, uwzględnienie nowych zawodów po-
mocowych, uwzględnienie problemu ubóstwa pracowników,

• uwarunkowań strategicznych – uwzględnienie warunku ex-ante 
i Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu, uwzględnienie 
CSR z rekomendacjami dot. ubóstwa pracowników,

• priorytetów strategicznych – uwzględnienie szeroko rozumianej 
pomocy i integracji społecznej, czyli również działań na podsta-
wie innych ustaw niż o pomocy społecznej i o zatrudnieniu so-
cjalnym; szersze potraktowanie ewaluacji w  odniesieniu do ca-
łościowo potraktowanej jakości, a nie wybranych kryteriów, np. 
efektywności; doprecyzowanie zapisów dotyczących nowego mo-
delu systemu podatkowo-transferowego. 

• częściowego uwzględnienia postulatu dotyczącego doprecyzowa-
nia działań na rzecz wspierania jednostek samorządu terytorial-
nego w zlecania usług organizacjom pozarządowym.

Ze względu na to, że na wczesnych etapach programowania przesądzo-
no, iż wsparcie dla osób ubogich i  wykluczonych będzie finansowane 
z Regionalnych Programów Operacyjnych, zostały przygotowane wska-
zówki dla regionów mocno odwołujące się do KPPUiWS oraz KPRES. 
Rekomendacje te zostały wpisane do „wytycznych” Stałej konferencji 
ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, których założenia zo-
staną opisane na końcu czwartej części niniejszego raportu. Niemniej 
jednak wpływ na dokumenty strategiczne, w oparciu o które tworzą się 
programy operacyjne (również te na poziomie regionalnym) wydaje się 
być duży, choć trudny do jednoznacznej oceny ze względu na trwający 
proces opracowywania RPO.

Wsparcie osób niepełnosprawnych – Grupa ON INCLUSION, Fun-
dacja Aktywizacja, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

a. Działania rzecznicze:
Grupa ON Inclusion 14-20, skupiającą pozarządowych oraz akademi-
ckich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
(w tym reprezentantów środowiska) działała na rzecz stworzenia i włą-
czenia do głównego nurtu rozwiązań systemowych gwarantujących do-
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stępność Funduszy UE w perspektywie 2014-2020 dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami oraz współtworzenia efektywnych polityk pub-
licznych na rzecz tego środowiska. Działania te zostały podzielone na 3 
zasadnicze etapy :

• Etap kreacji – ON Inclusion 14-20 (gł. styczeń – marzec 2013) 
– w początkowej fazie działania skupiły się na powołaniu grupy, 
określeniu jej zasadniczych celów, opracowaniu nazwy (ON Inclu-
sion 14-20), stworzeniu listy mailiNGOwej jako podstawowego 
narzędzia komunikacji. W późniejszym okresie ten startowy etap 
został uzupełniony o inne techniczne narzędzia kreacji marki ta-
kie jak logotyp i strona internetowa grupy. Etap ten został zwień-
czony wypracowaniem dokumentu “Właściwe włączanie tematy-
ki osób z niepełnosprawnościami w programowanie funduszy UE 
2014-2020 – postulaty organizacji pozarządowych” (27.03.2013), 
zawierającego syntetyczną diagnozę sytuacji oraz postulaty grupy 
ON Inclusion 14-20.

• Etap promocji – NGO, MPiPS, PFRON (gł. kwiecień – lipiec 
2013) – promocja postulatów obejmowała opublikowanie dwóch 
artykułów tematycznych na serwisie NGO.pl, pozyskanie popar-
cia przeszło stu organizacji pozarządowych za pomocą jedne-
go z  nich, kilkanaście wystąpień na konferencjach związanych 
z nową perspektywą oraz tematyką niepełnosprawności (w cha-
rakterze prelegentów lub tzw. „głosu z sali”), pozyskanie popar-
cia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uzyskania „sympatii dla 
sprawy” ze strony Kancelarii Prezydenta RP i kilku parlamenta-
rzystów. Kluczowym momentem tego etapu było uzyskanie po-
parcia ministra Jarosława Dudy z  MPiPS (choć – jak się potem 
okazało – nie dotyczyło ono wszystkich postulatów).

• Etap wdrażania – MIR (gł. sierpień – grudzień 2013) – 1 sierp-
nia 2013 odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli grupy ON 
Inclusion 14-20 z dyr. Pawłem Chorążym z DZ EFS w MIR – był 
to początek weryfikacji postulatów i  konkretnego ich wdraża-
nia w  dokumenty programowe nowej perspektywy. Kluczowym 
produktem tego etapu był obszerny dokument “Propozycje sy-
stemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy 
polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami” 
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(09.10.2013), prezentujący pozarządowe koncepcje zapisów wy-
tycznych dla nowego okresu programowania. Etap ten trwa nadal 
i ostateczne podsumowanie działalności grupy ON Inclusion 14-
20 będzie możliwe dopiero po jego zamknięciu.

b. Efekty konsultacji:
W ramach podjętych działań rzeczniczych Grupa On Inclusion 14-20, 
doprowadziła do zmian w zapisach dokumentów programowych oraz 
zaangażowała administrację centralną w  działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Do najważniejszych rezultatów tych działań można 
zaliczyć:

• Zmiany w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój – 
wprowadzenie dodatkowego celu szczegółowego w  Priorytecie 
Inwestycyjnym 9.4 w brzmieniu: „Przygotowanie podmiotów po-
lityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwen-
cji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” na ostatnim etapie 
„domykania” dokumentu – grudzień 2013 r. Zdefiniowanie ocze-
kiwanych efektów, wskaźników rezultatu i przykładowych typów 
operacji dla tego celu.

• Przygotowanie agendy działań na rzecz zapewnienia równych 
szans osób niepełnosprawnych w  ramach Funduszy Europej-
skich 2014-2020 oraz wytycznych dotyczących uwzględnienia za-
sad równości szans i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych 
w programach operacyjnych 2014-2020 przez Departament Za-
rządzania Europejskim Funduszem Społecznym – na bazie po-
stulatów ON Inclusion 14-20 – szczegółowych założeń. Obecnie 
dokumenty te znajdują się na etapie konsultacji wewnętrznych 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

• Zaangażowanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w promo-
wanie postulatów ON Inclusion na gruncie Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych – udostępnienie czasu na międzynarodowej 
konferencji zorganizowanej przez DZ EFS MIR dla przedstawi-
cielom jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygoto-
wanie Regionalnych Programów Operacyjnych – Urzędów Mar-
szałkowskich, Wojewódzkich Urzedów Pracy (prezentacja oraz 
przekazanie materiału „Propozycje systemowych rozwiązań gwa-
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rantujacych dostępnośc funduszy polityki spójności 2014-2020 
dla ośób z niepełnosprawnościami”). Postulaty i rekomendacje do 
RPO o tożsamym lub zbieżnym charakterze przesyłane sa również 
przez BON(?) w MPiPS oraz regionalne organizacje pozarządowe.

Najważniejszym rezultatem prac grupy ON Inclusion 14-20 było wdro-
żenia zapisów konwencji ONZ dotyczących osób niepełnosprawnych 
w tym stworzenie wytycznych dla programów operacyjnych nakładają-
cych wymóg dostępności do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnoś-
ciami oraz wpisanie gwarancji finansowania racjonalnych usprawnień, 
dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z projek-
tów/produktów do tej pory niedostępnych – przykładowo gdy ze szko-
lenia dla bezrobotnych będzie chciała skorzystać osoba głuchoniema, 
a projekt nie zakładał np. specjalnego wyposażenia słuchawek dla osób 
z problemami słuchu, wtedy zgodnie z wytycznymi ze środków EFS mają 
pojawić się środki dla zakupu dodatkowego sprzętu. Nowe zapisy zosta-
ły wpisane w program operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój w prioryte-
cie inwestycyjnym 9.4. Wytyczne te mają być stosowane w całej Polsce.

Otwarcie funduszy UE nowej perspektywy dla małych organizacji  
pozarządowych – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatel-
skich (OPUS)

a. Działania rzecznicze:
Centrum OPUS w ramach Sieci wspierania organizacji pozarządowych 
SPLOT prowadziło działania rzecznicze związane z otwarciem fundu-
szy europejskich dla małych organizacji społecznych uwzględniając dwa 
poziomy wdrażania funduszy:

• Poziom krajowy – zgłoszono do Ministerstwa Rozwoju i  Infra-
struktury postulaty, które zostały przekazane Ministerstwu po-
przez Sieć SPLOT w kwietniu 2013. Postulaty te dotyczyły m.in. 
kwestii: stworzenia systemu wsparcia dla NGO w ramach fundu-
szy europejskich 2014-2020; wprowadzenia mechanizmów ma-
łych grantów i  regrantingu; usunięcia w ramach kryteriów przy 
wyborze projektów dotyczących rocznego obrotu projektodawcy 
oraz zaplecza technicznego; wprowadzenia dwustopniowej pro-
cedury wyboru projektów.
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• Poziom regionalny – przekazywanie ww. postulatów do urzędów 
marszałkowskich województw, w których Sieć SPLOT ma swoje 
ośrodki oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących 
regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

OPUS przygotował rekomendacje, a  ich rzecznictwo odbywało się 
w dużej mierze za pośrednictwem Sieci SPLOT oraz innych organizacji 
będących jej częścią (np. Centrum PISOP). Ze względu na fakt, że prace 
te dotyczyły nie tylko rozwiązań na poziomie centralnych programów 
operacyjnych, ale również programów regionalnych, proces ten był roz-
budowany i rozciągnięty w czasie. 

b. Efekty konsultacji:
Wyniki podjętych działań rzeczniczych trudno opisać w sposób jedno-
znaczny, jednak w dużej mierze można wykazać, że nie przyniosły one 
oczekiwanych rezultatów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że więk-
szość województw w  żaden sposób nie odniosła się do przekazanych 
przez Centrum OPUS rekomendacji. Z kolei odpowiedź Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju była sformułowana na dużym poziomie ogól-
ności, bez konkretnego uwzględnienia jakiejkolwiek z uwag. Niemniej 
jednak w całym procesie programowania można znaleźć pewne reko-
mendacje Ministerstwa, które w  sposób niewątpliwy zostały wpisane 
do dokumentów wdrażających nową perspektywę (takich jak programy 
operacyjne, czy wytyczne) pod wpływem argumentów sektora pozarzą-
dowego. Do tych, które odnosiły się do postulatów otwarcia funduszy 
dla małych podmiotów można zaliczyć:

• Wprowadzenie możliwości stosowania projektów grantu global-
nego, w ramach których część zadań związanych z priorytetami 
inwestycyjnymi programu operacyjnego będzie mogła być rea-
lizowana w  formie grantów udzielonych podmiotom wybranym 
w  drodze otwartego naboru ogłoszonego (które nie będą miały 
już statusu beneficjenta) przez beneficjenta projektu grantowego 
(szerszy opis na stronie 20.)

• Rozszerzenie procedury wyboru projektów o możliwość stosowa-
nia dwustopniowej oceny, kładąc nacisk w pierwszej kolejności na 
zawartość merytoryczną wniosku, w drugiej na warunki formalne 
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(postulat ten zostanie szerzej opisany w następnym punkcie po-
święconym zasadom wyboru projektów).

Jeden z  najważniejszych postulatów, w  kontekście wszystkich działań 
Stałej konferencji OFOP, dotyczący stworzenia systemu wsparcia dla 
organizacji pozarządowych dla szerszego ich włączenia w  realizacje 
projektów oraz innych celów funduszy europejskich, został odrzuco-
ny. Zarówno Centrum OPUS, jak i  inne organizacje z  różnych części 
Polski, w tym grupa robocza 12 postulatów jako całość, przygotowały 
konkretne rozwiązania i rekomendacje do wdrożenia takiego systemu. 
Niestety przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich nie uwzględnili 
tych uwag argumentując, że takie wsparcie nie mieści się w założeniach 
programowania określonych przez Komisję Europejską – gdzie domi-
nuje zasada wsparcia na pełnione role w systemie, a nie wybrane grupy 
podmiotów – oraz brakiem środków na takie działania, które nie wpisu-
ją się w koncentrację tematyczną. Wsparcie informacyjne i ewentualnie 
szkoleniowe ma być w ogromnej mierze prowadzone przez Centralne 
Punkty Informacyjne oraz w niektórych województwach mogą zostać 
utrzymane Regionalne Ośrodki EFS – choć nie stanowią one obligato-
ryjnego elementu systemu. Dodatkową szansą dla sektora pozarządo-
wego staje się komponent regionalny pomocy technicznej, która może 
zakładać pewne formy wsparcia dla organizacji w ramach przygotowa-
nia i zarządzania projektami. Może ale nie musi – zależy to od samych 
organizacji, które powinny w swoim interesie postulować o wydzielenie 
części środków z  pomocy technicznej na działania wzmacniające po-
tencjał realizacyjny projektów finansowanych z funduszy europejskich 
przez organizacje pozarządowe.

Zasady wyboru projektów – Federacja Organizacji Służebnych 
MAZOWIA

a. Działania rzecznicze:
W toku swojej działalności Zespół ds. zasad wyboru projektów na nową 
perspektywę programowania, przy aktywnym współudziale uczestni-
ków Grupy 12 postulatów, wypracował szereg propozycji dotyczących 
zasad oceny i wyboru projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. 
Głównym celem przygotowania postulatów było dążenie do zobiekty-
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wizowania kryteriów oceny i wyboru projektów w perspektywie 2014-
2020, a  tym samym do zagwarantowania wszystkim wnioskodawcom 
równego dostępu do środków unijnych. Podstawą merytorycznego 
opracowania postulatów stały się doświadczenia przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych związane z aplikowaniem o środki unijne, a także 
opracowania tematyczne i raporty z badań ewaluacyjnych poszczegól-
nych programów operacyjnych. Postulaty zostały przekazane do Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 04.09.2013 roku.

b. Efekty konsultacji:
Wśród postulatów, które uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju, należy wymienić te odnoszące się do oceny pra-
cy oceniających: 

• wprowadzenie zmian dotyczących zasad naboru, pracy oraz oce-
niania ekspertów – funkcja eksperta zostanie umocowana w prze-
pisach projektowanej ustawy o  zasadach realizacji programów 
operacyjnych polityki spójności finansowanych w  perspektywie 
finansowej 2014-2020. Dodatkowo, zasady wyboru i korzystania 
z usług ekspertów określone zostaną w wytycznych horyzontal-
nych i będą mogły być uszczegóławiane na poziomie poszczegól-
nych programów operacyjnych. W wytycznych uwzględniony zo-
stanie także obowiązek certyfikacji/akredytacji ekspertów przez 
instytucje prowadzące nabory ekspertów. Dzięki temu możliwe 
będzie stworzenie wspólnych standardów dotyczących udziału 
ekspertów w ocenie wniosków o dofinansowanie,

• uwzględnienie w  wytycznych możliwości tworzenia paneli eks-
pertów – poszczególne instytucje zarządzające, mając na uwadze 
tematykę, specyfikę oraz stopień złożoności wniosków, będą mo-
gły przyjąć rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kolegialno-
ści przy wyborze wniosków o dofinansowanie,

• uwzględnienie w  przepisach ustawy o  zasadach realizacji pro-
gramów operacyjnych polityki spójności finansowanych w  per-
spektywie finansowej 2014-2020 propozycji wprowadzenia jed-
nolitych wymogów (formalnych) wobec potencjalnych ekspertów 
(co w  połączeniu z  systemem certyfikacji/akredytacji umożliwi 
dokładniejszą weryfikację pracy asesorów). 
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• wprowadzenie obowiązku uzasadniania przez ekspertów ocen 
projektów, w  tym także tych, które zostaną zakwalifikowane do 
dofinansowania.

• wymóg zobowiązania instytucji do oceny pracy ekspertów – co 
do sposobu i zasady przeprowadzania oceny. Ministerstwo pla-
nuje rozważyć także sformułowanie na poziomie horyzontalnym 
wskazówek dotyczących np. kryteriów weryfikacji pracy ocenia-
jących oraz zawarcia w treści umowy podpisywanej z ekspertem 
zapisów dotyczących jego udziału w  procedurze odwoławczej 
(w  celu zwiększenia zakresu odpowiedzialności ekspertów za 
wykonaną usługę). Ministerstwo przyznaje także, że informacja 
zwrotna na temat jakości pracy ekspertów powinna stać się jed-
nym z elementów proponowanego systemu oceny ich pracy.

Poza częścią postulatów dotyczących osób oceniających wnioski o dofi-
nansowanie, Ministerstwo pozytywnie odniosło się także do niektórych 
postulatów związanych z procesem oceny projektów. Dotyczą one: 

• częściowego uwzględnienia dwustopniowej oceny wniosków 
(tzw. preselekcja), która ma jednak dotyczyć tylko projektów 
skomplikowanych. Projekty standardowe – jak argumentuje 
MIR – nie będą podlegać tej procedurze ze względu na długo-
trwały proces wyboru. Ponadto Ministerstwo zadeklarowało 
podjęcie kroków mających na celu odformalizowanie procesu 
wyboru projektów, skupiając się przede wszystkim na części me-
rytorycznej, 

• ograniczenia praktyk w  których asesorzy otrzymują w  trakcie 
trwania oceny dodatkowe wytyczne, nieznane wnioskodawcom 
na etapie przygotowywania i składania wniosków,

• uwzględnienie w  przepisach ustawy o  zasadach realizacji pro-
gramów operacyjnych polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014-2020 zakazu dokonywania zmian do 
ogłoszonych konkursów (jedyne odstępstwo dotyczyć będzie 
zmian wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, które 
mogą rzutować na reguły już trwających konkursów),

• dopuszczenie możliwości wprowadzenia oceny kryteriów hory-
zontalnych na podstawie deklaracji składanej we wniosku o do-
finansowanie w przeznaczonym do tego polu, a także ocenianie 
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na podstawie zapisów we wniosku wyłącznie tych kryteriów, 
w przypadku których obowiązuje standard minimum. 

Na szczególną uwagę zasługuje też fakt, iż w opinii MIR godne rozpatrze-
nia jest wprowadzenie kryterium horyzontalnego dotyczącego zwiększania 
dostępności projektów dla osób niepełnosprawnych, a także wprowadzenie 
możliwości finansowania wydatków nieprzewidzianych w budżecie projek-
tu lecz niezbędnych wraz z pojawieniem się uczestnika projektu z niepełno-
sprawnościami. Podkreślić należy, że postulaty związane ze zwiększaniem 
dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami opracowane zo-
stały we współpracy z przedstawicielami grupy ON Inclusion 14-20.
Uwzględnienie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znacznej 
części postulatów dotyczących zasad oceny i wyboru projektów, świad-
czy o otwartości strony rządowej na opinie środowiska trzeciego sek-
tora. Niemniej jednak, odrzucenie przez MIR niektórych postulatów, 
w tym tych kluczowych związanych m.in. z procedurą odwoławczą oraz 
znaczeniem doświadczenia wnioskodawcy w  przedmiocie konkursu 
sprawia, że konieczny jest dalszy dialog z administracją rządową mający 
na celu kształtowanie procedur związanych z oceną i wyborem projek-
tów w perspektywie 2014-2020.

Kompetencje cyfrowe – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego

a. Działania rzecznicze:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) od końca li-
stopada 2012r. aktywnie działa na rzecz uwzględnienia w  programie 
operacyjnym „Polska Cyfrowa” (PO PC) obszaru rozwoju kompetencji 
cyfrowych. Przedstawiciele Fundacji brali udział zarówno w  pracach 
nieformalnego Zespołu Roboczego do spraw programowania rozwoju 
cyfrowego w latach 2014-2020, jak i formalnej Grupy ds. przygotowania 
programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego oraz koordy-
nacji celu tematycznego 214, w który Zespół został przekształcony w lu-
tym 2013 r. FRSI brała także udział w warsztacie w ramach ewaluacji 
ex-ante poświęconemu e-integracji grup wykluczonych cyfrowo i upo-
wszechniania ICT (technologii teleinformacyjnych). Fundacja przeka-
14  Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
-komunikacyjnych
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zała uwagi do każdej z trzech wersji PO PC – w ramach ww. grup a także 
do ostatniej wersji programu podczas konsultacji społecznych. Działa-
nia FRSI dotyczyły przede wszystkim obecnej III osi priorytetowej PO 
PC pt. „Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa”. 

b. Efekty konsultacji:
Należy podkreślić, iż III oś priorytetowa została wyodrębniona z pro-
gramu operacyjnego „Polska Cyfrowa” dopiero w jego ostatniej wersji. 
Wcześniej działania dotyczące edukacji i aktywizacji cyfrowej były pla-
nowane w ramach I osi dotyczącej zapewniania powszechnego dostępu 
do Internetu (obecnie oś ta zawiera tylko inwestycje infrastrukturalne). 
W ramach nich początkowo planowano utworzyć sieć trenerów kom-
petencji cyfrowych, działających lokalnie w oparciu o publiczne punkty 
dostępu do Internetu (m.in. biblioteki publiczne) oraz wypracowanie 
materiałów dydaktycznych w tym zakresie wraz z utworzeniem ich bazy. 
W  obu działaniach przewidywano beneficjenta systemowego a  udział 
organizacji został uwzględniony jedynie w odniesieniu do opracowania 
materiałów dydaktycznych. W najnowszej – czwartej – wersji programu 
po konsultacjach społecznych, beneficjent systemowy został zaplano-
wany tylko przy działaniu „E-pionier” (wsparcie dla zdolnych młodych 
programistów) a udział NGOs jest zakładany w konkursach przy działa-
niu 1 (wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakre-
sie cyfrowej integracji i aktywizacji) i 2 (wsparcie inicjatyw społecznych 
na rzecz aktywizacji cyfrowej i e-integracji). 
Jest to widoczna zmiana z  korzyścią dla trzeciego sektora. Kluczowe 
uwagi FRSI uwzględnione w toku prac nad programem dotyczyły:

• Idei wypracowania trwałych mechanizmów dostarczania eduka-
cji cyfrowej jako elementu edukacji przez całe życie (wobec cią-
głego rozwoju ICT),

• oparcia subwencji o  lokalne instytucje (wzrost efektywności, 
większa trwałość),

• dopuszczenia możliwości realizacji innych działań z zakresu edu-
kacji i aktywizacji cyfrowej niż tylko szkoleń i doradztwa, w szcze-
gólności innowacyjnych,

• powiązania z wcześniejszymi osiami,
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• rezygnacji z finansowania opracowania nowych materiałów edu-
kacyjnych i tworzenia ich bazy.

W opinii FRSI zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (przy-
szła Instytucja Zarządzająca dla PO PC) i Rozwoju oraz Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji (instytucja pośrednicząca dla PO PC) wyka-
zywały otwartą postawę na argumentację przedłożoną przez organiza-
cje pozarządowe. Udział organizacji pozarządowych w  tworzeniu za-
łożeń programu był istotny, co daje szansę wypracowania dobrych dla 
sektora szczegółowych zapisów wdrażania programu

Ekonomia społeczna – Instytut Spraw Publicznych
a. Działania merytoryczne:

Instytut Spraw Publicznych w obszarze rekomendacji założeń ekonomii 
społecznej w funduszach europejskich 2014-2020 podejmował działa-
nia w ramach grupy roboczej 12 postulatów, stałej konferencji ekonomii 
społecznej (SKES) oraz pośrednio poprzez konsultacje Krajowego Pro-
gramu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach wymienionych grup 
roboczych Instytut Spraw Publicznych wypracował postulaty dotyczące 
między innymi :

• zwiększenia uczestnictwa podmiotów ekonomii społecznej w re-
alizacji polityki przeciwdziałania ubóstwu i wykluczenia społecz-
nego i większego wykorzystania jej narzędzi,

• zwiększenia udziału usług świadczonych przez podmioty eko-
nomii społecznej w realizacji polityki przeciwdziałania ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu,

• powołania i prowadzenia ciała dialogu np. Podkomitetu ds. Ekono-
mii Społecznej przy Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa, któ-
re byłoby międzysektorowym ciałem doradczym i monitorującym 
dla Instytucji Państwowych, zajmującym się jakością i kierunkami 
wdrażania rozwiązań systemowych dla Ekonomii Społecznej.

• wprowadzenia niezależnych instytucji monitorujących wyżej wy-
mienione polityki,

• powstania ośrodków doradczych typu think-tank o  charakterze 
ponadregionalnym,
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• powstania efektywnego systemu otwartej koordynacji i monito-
ringu jakości kształtowania i wdrażania polityk publicznych w ob-
szarze ekonomii społecznej, oraz funkcjonowania sektora ES,

• wsparcia powstawania i funkcjonowania ponadregionalnych sieci 
w  obszarze Ekonomii Społecznej w  tym wsparcie dla organiza-
cji reprezentatywnych lub reprezentujących dla sektora ekonomii 
społecznej,

• zmiany polityki edukacyjnej oraz otoczenia prawnego na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej,

• włączenia do dokumentów strategicznych dot. wydatkowania 
środków europejskich w ramach przyszłej perspektywy finanso-
wej zapisów umożliwiających korzystanie z wielu różnych narzę-
dzi wsparcia przedsiębiorczości społecznej tworzonych na pozio-
mie Unii Europejskiej,

• sporządzania corocznego raportu ze stanu Ekonomii Społecznej 
w ramach FE 2014-2020,

• wsparcia powstawania i  funkcjonowania międzysektorowych 
partnerstw w obszarze Ekonomii Społecznej,

• uznania przedsiębiorczości społecznej nie jako cel sam w sobie, 
a jako narzędzie do rozwiązywania problemów,

• przygotowania się do możliwości wdrożenia unijnych mechani-
zmów zwrotnych, takich jak przewidziane w regulacjach dotyczą-
cych EuSEF i EVCF,

• potrzeby przygotowanie polskiego sektora przedsiębiorczości 
społecznej do czasu po 2020 roku, gdy znacznie zmniejszy się do-
stęp do środków publicznych (pochodzących z UE) i  trzeba bę-
dzie się utrzymać w oparciu o zasady działania rynkowego (war-
to wykorzystać lata 2014-2020 do kształtowania odpowiednich 
kompetencji i  mechanizmów działania u  polskich przedsiębior-
ców społecznych, w odpowiedni sposób planując wydatkowanie 
funduszy UE w Polsce od 2014 r.),

• tworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju ekonomii społecznej 
– rozwiązania prawne i edukacyjne. Przygotowanie analiz i przepro-
wadzenie rewizji programów nauczania na uczelniach wyższych pod 
kątem innowacyjnych form edukacji w obszarze ekonomii społecznej.
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Ponadto ISP brało udział w  licznych konferencjach konsultacyjnych 
i  seminariach merytorycznych poświęconych tej tematyce oraz pub-
likowało szereg tekstów na temat planowanego wsparcia przedsię-
biorstw społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE oraz z wy-
korzystaniem narzędzi zwrotnych na portalu ekonomiaspoleczna.pl 
– zob. m.in.: 

– http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/789151.html
– http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/842543.html
– http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/798044.html#eusef

b. Efekty konsultacji:
Większość postulatów przekazanych administracji publicznej, związa-
nych z  ekonomią społeczną w  systemie funduszy europejskich 2014-
2020, dotyczyło programu operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. 
Znacząca ich ilość została odrzucona przez Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego z uzasadnieniem, iż postulaty te były zbyt szcze-
gółowe i  mają być one przedmiotem dyskusji przy określaniu Szcze-
gółowych Priorytetów Inwestycyjnych. Niektóre z przekazanych reko-
mendacji, zostały jednak wpisane do przyjętego 8 stycznia programu 
operacyjnego. Dotyczyły one:

• zmiany jednego z dwóch głównych celów do realizacji w ramach 
priorytetu inwestycyjnego dotyczącego ekonomii społecznej 
w  PO WER (PI 9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej 
i  integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i  solidarnej w celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia) z podejścia do tworzenia warunków dla rozwoju 
ekonomii społecznej na podejście kładące nacisk na poprawę już 
istniejących warunków dla rozwoju ekonomii społecznej (ozna-
cza to zmianę charakteru typów działań w ramach tego priory-
tetu – a więc działań realizowanych w ramach wsparcia przed-
siębiorczości społecznej powiązanej z walką z bezrobociem),

• uwzględnienia postulatu dotyczącego zwiększenia roli podmiotów 
ekonomii społecznej w  realizacji polityk publicznych(w  ramach 
PI 9.8 zmodyfikowano typ operacji do następującej treści: “Zwięk-
szenie roli podmiotów ekonomii społecznej i  włączenie sektora 
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ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie 
i realizację polityk publicznych”),

• częściowego uwzględnienia postulatu dotyczącego stworzenia 
przyjaznego otoczenia dla rozwoju ekonomii społecznej (PO 
WER, opis typu operacji PI 9.8, str. 65. stan na 8 stycznia), 

• wprowadzenia dodatkowego typu operacji (a więc dodatkowo fi-
nansowanych działań dotyczących ES w   POWER [PI 9.8]) mó-
wiącego o  “tworzeniu i  wdrażaniu rozwiązań systemowych na 
rzecz monitorowania sektora ekonomii społecznej i oceny efek-
tywności poszczególnych narzędzi i całej polityki w obszarze eko-
nomii społecznej”,

• włączenia monitorowania wdrażania standardów usług ekonomii 
społecznej do typów operacji w ramach POWER.

Dalsze prace, związane z wyżej wymienionymi postulatami, w szczegól-
ności tymi które zostały określone przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju za zbyt szczegółowe na ówczesny okres konsultacji, będą kon-
tynuowane w pierwszych kwartałach roku 2014.

Rezultaty działań reprezentantów Stałej konferencji OFOP w Gru-
pach roboczych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

a. Działania merytoryczne
Oprócz działań merytorycznych związanych z  przygotowywaniem 
stanowisk i  rekomendacji do nowego systemu funduszy europejskich 
w ramach grupy roboczej 12 postulatów, Stała konferencja ds. konsul-
tacji funduszy europejskich 2014-2020 OFOP brała udział bezpośred-
nio w konsultacjach założeń nowych programów operacyjnych poprzez 
grupy robocze Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju (szczegóły str. 
11.). Działania te były wobec siebie komplementarne między innymi 
dzięki temu, iż przedstawiciele grupy 12 postulatów często byli również 
członkami grup ministerialnych. OFOP, wybierając swoich reprezentan-
tów do grup roboczych MIR i  zarządzając grupą roboczą 12 postula-
tów, miała w kilku ministerialnych grupach roboczych programujących 
przyszłą perspektywę po dwóch reprezentantów – co znacznie wzmac-
niało jej status jak partnera w negocjacjach z rządem. Przedstawiciele 
reprezentujący Sk OFOP w grupach MIR, będący równocześnie człon-
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kami grupy roboczej 12 postulatów reprezentowali Sk OFOP w negocja-
cjach programów: 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II,
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
• Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich,
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Rezultaty działań co do powyższych programów zostały opisane w ra-
mach efektów prac zespołów roboczych grupy roboczej 12 postulatów. 
Efekty prac reprezentantów Sk OFOP (jako członków grup roboczych 
MIR) dotyczące programów operacyjnych Wiedza, Edukacja Rozwój, 
Inteligentny Rozwój oraz Rozwój Polski Wschodniej zostaną opisane 
w niniejszej części (4.3).

b. Efekty konsultacji:
Reprezentanci Sk OFOP podobnie jak członkowie grupy 12 postulatów 
przygotowywali postulaty, konsultowali je w ramach Sk OFOP i bezpo-
średnio przedstawiali je administracji publicznej – głównie w ramach 
stworzonych przez MIR grupach roboczych. Do najważniejszych efek-
tów ich działań można zaliczyć następujące zapisy w programach ope-
racyjnych:

• wyodrębnienie w  Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, 
Rozwój środków na budowanie potencjału organizacji pozarzą-
dowych w ramach tzw. Earmarkingu (oraz części pomocy tech-
nicznej) na partnerskie wdrażanie niektórych projektów: „Na 
wzmacnianie zdolności instytucjonalnych partnerów społecz-
nych oraz na budowanie potencjału organizacji pozarządowych 
przewidziana zostanie w ramach odpowiednich działań alokacja 
w  określonej wysokości. Środki na wzmacnianie zdolności in-
stytucjonalnych partnerów społecznych oraz na budowanie po-
tencjału organizacji pozarządowych będą również przewidziane 
w  określonym zakresie w  ramach V osi priorytetowej Pomoc 
techniczna. Należy również podkreślić, że partnerzy społeczni 
i organizacje pozarządowe będą mieli możliwość występowania 
w podwójnej roli – jako odbiorcy udzielanego w ramach PO WER 
wsparcia i jako beneficjenci.” Fundusze na budowanie potencjału 
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NGO będą wyodrębnione w ramach Earmarkingu jak i  alokacji 
pomocy technicznej dla programu PO WER. Ponadto do tego 
programu zostały przesłane postulaty dotyczące dopuszczenia 
oraz możliwości wsparcia projektów partnerskich, które znalazły 
się ostatecznie w ustawie o wdrażaniu programów operacyjnych,

• w  ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
rozszerzenie zakresu beneficjentów w ramach priorytetów inwe-
stycyjnych 1.2 (Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w  za-
kresie B+R) oraz 3.2 (Wzrost internacjonalizacji MŚP z makro-
regionu Polski Wschodniej) uwzględniając inicjatywy klastrowe, 
których członkami i beneficjentami mogą być organizacje poza-
rządowe. Wywalczone rozszerzenie typów beneficjentów o inicja-
tywy klastrowe otwiera im możliwość wsparcia na podnoszenia 
kwalifikacji kadr ich członków, wsparcia na wdrażanie nowych 
i ulepszanie istniejących usług, wsparcie na inwestycje prywatne, 
wsparcie na wprowadzenia nowych produktów, zakup sprzętu, 
wsparcie na badania i tworzenia międzynarodowych sieci powią-
zań. Wsparcie to będzie udzielane na zasadzie mieszanej(dotacja 
jak instrumenty zwrotne),

• w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój udało się 
rozszerzyć zakres beneficjentów o  inicjatywy klastrowe głównie 
w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 (Zwiększenie aktywności 
przedsiębiorstw w  zakresie B+R), dzięki czemu organizacje po-
zarządowe wchodzące w skład inicjatyw klastrowych, będą mo-
gły korzystać z funduszu gwarancyjnego oraz wsparcia w ramach 
programów międzynarodowych.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój wspar-
cie na budowanie potencjału organizacji pozarządowych będzie doty-
czył priorytetów inwestycyjnych 8.5 (dostęp do zatrudnienia dla osób 
poszukujących pracy i osób biernych zawodowo), 8.6 (trwała integra-
cja na rynku pracy ludzi młodych), 8.9 (przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian), 9.8 (wspieranie przedsię-
biorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach spo-
łecznych), 10.2 (oprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa 
wyższego), 10.3 (wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie 
o charakterze formalnym oraz lepsze dostosowanie systemów kształce-
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nia i  szkolenia do potrzeb rynku pracy), 11.3 (inwestycje w zdolności 
instytucjonalne i  w  sprawność administracji publicznej oraz efektyw-
ność usług publicznych). W przypadku dwóch pozostałych programów 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny walczyła o wsparcie organizacji po-
zarządowych głównie w  ramach inicjatyw klastrowych. Inicjatywy te 
polegają na tworzeniu sieci współpracy, głównie przedsiębiorców oraz 
innych partnerów społeczno-gospodarczych i  organizacji pozarządo-
wych, w celu łączenia kompetencji i potencjału do realizacji działań pro-
rozwojowych i innowacyjnych dla regionu. Organizacje nie tylko mogą 
uczestniczyć w tej współpracy, ale również ją koordynować – przykład: 
Lubelski Klaster Ekoenergetyczny.

Rekomendacje Stałej konferencji OFOP do 
Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 

Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 
OFOP przygotowała także Postulaty do Regionalnych Programów Ope-
racyjnych 2014-2020, które 30 sierpnia 2013 zostały rozesłane do mar-
szałków wszystkich województw w Polsce. Poniżej przedstawiono reko-
mendacje zawarte w dokumencie przygotowanym przez grupę roboczą 
12 postulatów.

Postulaty o charakterze horyzontalnym
1. Wsparcie beneficjentów trzeciego sektora oraz zwiększenie dostęp-
ności środków finansowych dla małych organizacji pozarządowych po-
przez:

a) Wprowadzenie mechanizmów dedykowanego wsparcia dla or-
ganizacji pozarządowych opartego na ich potrzebach – zdaniem 
organizacji pozarządowych to właśnie mechanizmy wychodzące 
naprzeciw realnym potrzebom beneficjentów są najskuteczniej-
szą formą wspierania beneficjentów. Ponadto system wsparcia po-
winien być wdrażany w partnerstwie i umożliwiać organizacjom 
zgłaszanie potrzeb konsultacji z właściwymi instytucjami w celu 
ustalenia formy i zakresu wsparcia, dopasowanego specyfiki dzia-
łania organizacji czy warunków społeczno-gospodarczych. 
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b) Uzupełniające wsparcie instytucji, w szczególności z sektora po-
zarządowego – celem jest wzmacnianie potencjału organizacji 
pozarządowych oraz działania doradczo-konsultacyjne związane 
z zarządzaniem projektami z funduszy europejskich. Wsparcie to 
powinno dotyczyć w szczególności :

 – przygotowania projektów przez trenerów (w  tym niezbędnej 
dokumentacji, niezbędnej do aplikowania), 

 – specjalistycznej pomocy dotyczącej np. problematyki rynku 
pracy; doradztwa bezpośredniego dla projektodawców, planują-
cych złożyć wniosek o dofinansowanie,

 – pomocy od lokalnych animatorów, 
 – aktywizacji społeczności lokalnych,
 – rozwoju współpracy międzysektorowej, 
 – bezpłatnego udostępniania pomieszczeń oraz bazy technicznej, 
 – propagowania wiedzy o  organizacjach pozarządowych oraz 

promocji wiedzy o możliwościach związanych z funduszami eu-
ropejskimi na lata 2014-2020 wśród podmiotów lokalnych i regio-
nalnych.

c) Dodatkowe wsparcie związane z  kwalifikowalnością wydatków 
oraz wsparciem ekspertów/coachów zewnętrznych na etapie 
przygotowania projektów oraz na etapie ich realizacji – głównie 
w  obszarze zarządzania projektem, a  także w  kwestiach zwią-
zanych z  merytoryczną specyfiką inicjatyw. Działania powinny 
dotyczyć pomocy na kilku etapach realizacji projektów. Muszą 
zaczynać się na etapie jego przygotowania, gdzie obejmowałyby 
m.in. doradztwo w procesie prac nad planami projektowymi oraz 
wnioskami aplikacyjnymi, a  także działania edukacyjne realizo-
wane w formie szkoleń dla lokalnych beneficjentów. Istotne jest 
także by obejmowały one wsparcie na etapie realizacji projektu, 
takie jak doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięcia poprzez 
możliwość pokrywania kosztów zarządzania lub wynajęcie coa-
cha, który będzie pomagał zespołowi projektowemu we wdroże-
niu i włączeniu metody pracy projektowej w działania organizacji.

d) Wprowadzenie modelu regrantingu w zakresie finansowania pro-
jektów – skutkiem czego zwiększy się dostępność środków dla 
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małych organizacji pozarządowych. Założeniem modelu regran-
tingu jest możliwość przekazywania przez podmioty realizujące 
działania dzięki funduszom europejskim, środków z tych funduszy 
innym podmiotom. Takim, które poprzez swoje przedsięwzięcia 
wpisują się w realizację celów projektu operatora. Regranting ozna-
cza także uproszczenie procedur korzystania ze środków unijnych, 
zwiększenie ich podaży i otwarcie funduszy na mikrodziałania.

e) Wprowadzenie mechanizmu małych grantów (np. do 50 tysięcy 
PLN) do projektów realizowanych na terenach miejskich i wiej-
skich. Rozszerzenie mechanizmu działania na miasta umożliwi 
włączenie w realizację celów funduszy europejskich większej ilo-
ści organizacji, zwiększając jednocześnie możliwość prowadzenia 
wsparcia dla beneficjentów. 

f ) Wprowadzenie zmian w systemie naboru wniosków – zwłaszcza 
w systemie oceny projektów, tak by dawał on większe niż obecnie 
szanse na wsparcie projektów faktycznie odpowiadających po-
trzebom danej społeczności. Niezbędne jest zatem zróżnicowa-
nie sposobu oceny wniosków w zależności od rodzaju projektów, 
wprowadzenie dwustopniowej procedury aplikowania dla tzw. 
projektów oryginalnych i modyfikacja formularza wniosku.

g) Wprowadzenie systemu rozliczeń projektów za rezultaty między 
innymi przez większy nacisk na kontrolę rezultatów, gdzie ciężar 
rozliczeń położony zostanie na merytoryczną zawartość projek-
tów, a nie odpowiednie księgowanie kwot wydatków.

h) Zredukowanie wymogu wkładów własnych/wprowadzenie syste-
mu grantowego i  dotacji bezzwrotnych opartych o  zaliczki. Sek-
tor pozarządowy opiera swój potencjał na zaangażowaniu ludzi, 
zdolność finansowa wkładów własnych NGO do realizacji projektu 
możliwa jest tylko i wyłącznie w następujących okolicznościach: 

 – w sytuacji zachowania grantów wraz z zaliczkami na realizację, 
 – kwalifikowania wkładów rzeczowych i pracy społecznej w opar-

ciu o ceny rynkowe – w przypadku wymagania wkładów własnych, 
 – poprzez stworzenie rozwiązań prawnych polegających na uru-

chamianiu funduszu wkładów własnych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym,
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 – poprzez utworzenie lub otwarcie istniejących funduszy pożycz-
kowych na finansowanie operacyjne działań organizacji pozarzą-
dowych, koniecznych do utrzymania płynności finansowej. 

i) Usunięcia (wyłącznie w przypadku małych organizacji oraz ma-
łych grantów) zapisu dotyczącego rocznego obrotu projektodaw-
cy i partnerów – tak by organizacje pozarządowe nie były na sa-
mym początku pozbawione szansy na przedstawienie własnych 
propozycji, w konkursie lub w ramach projektu, z powodu niskie-
go obrotu rocznego lub jego braku.

j) Usunięcie kryterium dotyczącego zaplecza technicznego w oce-
nie wniosku do realizacji projektów w  ramach małych grantów 
dla małych organizacji – dzięki czemu umożliwi się równe trak-
towanie w  procedurach konkursowych dla małych organizacji, 
które nie mają silnego zaplecza technicznego, ale duży potencjał 
merytoryczny i ludzki. Należy zatem punktować nie tyle własność 
zaplecza, ile możliwość jego użycia dla potrzeb projektu.

2. System Monitoringu 
Monitoring realizacji programów operacyjnych współfinansowanych 
przez Unię Europejską powinien odbywać się zgodnie z zasadą part-
nerstwa. Oznacza to, że komitety monitorujące programy każdego 
rodzaju programy operacyjne powinny składać się w połowie z repre-
zentantów strony społecznej, w  drugiej natomiast z  przedstawicieli 
instytucji publicznych i  prywatnych, zaangażowanych we wdrażanie 
funduszy. Organizacje pozarządowe wskazują na wielką wagę społecz-
nego monitoringu w ramach komitetów, zagwarantowanie im realne-
go wpływu na realizację programów oraz zwiększenie przejrzystości 
funkcjonowania tych ciał. W ramach zwiększania przejrzystości nale-
ży między innymi: 

• zagwarantować minimum dwóch posiedzeń komitetów w ciągu 
roku; 

• rozszerzyć perspektywy komitetów, tak aby miały najwięcej da-
nych dla podejmowania optymalnych decyzji; 

• zapewnić otwartość ich posiedzeń, umożliwiając tym samym przy-
słuchiwanie się spotkaniom przez wszystkich zainteresowanych; 

• umożliwić komitetom powoływanie grup roboczych, 
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• zagwarantować finansowanie ze środków pomocy technicznej 
udziału przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji 
pozarządowych w pracach komitetów.

3. Pomoc Techniczna
W ramach pomocy technicznej organizacje pozarządowe zgłosiły sze-
reg rekomendacji, które powinny być uwzględnione w nowych Regio-
nalnych Programach Operacyjnych. Są to następujące postulaty: 

• Wzmocnienie formy partnerstw projektowych przy wdrażaniu 
projektów unijnych, zwłaszcza poprzez wsparcie przedprojek-
towe o charakterze eksperckim i organizacyjnym dla partnerów 
społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych. Dotyczyć 
to powinno partnerstw lokalnych, strategicznych i specyficznych.

• Wsparcie instytucjonalne w ramach pomocy technicznej w celu 
wzmocnienia profesjonalnego działania w  zakresie współpracy 
z  administracją, a  także ulepszenia planowania i  wdrażania ce-
lów programu oraz udoskonalenia procesu zarządzania mechani-
zmem dotacji globalnej.

• Wydzielenie zasobów na tworzenie ciał dialogu z partnerami spo-
łeczno-ekonomicznymi w  celu lepszego zarządzania obszarami 
interwencji (w  analogii do tworzonych ad hoc różnego rodzaju 
komitetów sterujących).

4. Instrumenty Terytorialne
Postulaty w ramach Instrumentów Terytorialnych w Regionalnych Pro-
gramach Operacyjnych dotyczą:

• Instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
(RLKS, ang. CLLD), który powinien znaleźć swoje zastosowanie 
we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych.

• Dopuszczenia (zgodnie z zasadą partnerstwa) strony społecznej 
– w tym organizacji pozarządowych – do współzarządzania Zin-
tegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT), będącymi me-
chanizmem decentralizacji systemu zarządzania funduszami na 
lata 2014-2020.

5. Szczegółowe określenie zasad wyboru projektów w trybie pozakon-
kurencyjnym.
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W związku z wprowadzeniem w nowej perspektywie finansowej kon-
kurencyjnego i  pozakonkurencyjnego trybu wyboru projektów, Insty-
tucje Zarządzające powinny korzystać z tego drugiego trybu wyłącznie 
w uzasadnionych sytuacjach. Powinien być on uwzględniany wyłącznie 
w przypadku projektów: 

• mających szczególne znaczenie dla realizacji programów, 
• zapewniających kompleksowe rozwiązanie problemu zdefinio-

wanego w danym programie, wówczas gdy ze względu na odręb-
ne uregulowania systemowe istnieje tylko jeden podmiot, który 
może zrealizować interwencję w danym obszarze, 

• pomocy technicznej.
6. Wsparcie dla rozwoju powiązań kooperacyjnych na poziomie regio-
nalnym.
Planując wsparcie na poziomie regionalnym dla klastrów powinno 
uwzględniać się rekomendacje zawarte w  „Kierunkach i  Założeniach 
polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku”, wypracowane na forum Gru-
py Roboczej ds. Polityki Klastrowej. Dotyczą one następujących kwestii :

• Wzmocnienie rozwoju i powstawanie klastrów powinno być rea-
lizowane przede wszystkim poprzez wspieranie inicjatyw klastro-
wych i koordynatorów klastrów;

• Stymulowanie rozwoju klastrów kluczowych (krajowych i regio-
nalnych) należy realizować poprzez ukierunkowane wsparcie nie 
tylko do koordynatora klastra, ale także bezpośrednio do jego 
aktorów, czyli przedsiębiorstw i  instytucji otoczenia takich jak: 
uczelnie; jednostki naukowe; szkoły; wyspecjalizowane instytucje 
otoczenia biznesu czy organizacje pozarządowe; 

• Wsparcie realizacji podstawowych funkcji koordynacji klastra, 
które powinno być dostępne co do zasady na poziomie regional-
nym. Koordynatorzy krajowych klastrów kluczowych powinni 
natomiast otrzymać pomoc na poziomie krajowym, zwłaszcza dla 
działań związanych z internacjonalizacją;

• Wypracowania mechanizmu w zakresie wspierania koordynatorów 
klastrów, który mógłby następnie zostać zastosowany przez wszyst-
kie regiony, by wyeliminować ryzyko, iż w  niektórych wojewódz-
twach nie będzie żadnych instrumentów wsparcia w tym zakresie.
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7. Zasady udostępniania materiałów powstających w ramach projektów
Konieczne jest stworzenie jednolitych i  przejrzystych reguł udostęp-
niania produktów tworzonych w ramach projektów finansowanych ze 
środków europejskich. Dotyczy to przede wszystkim różnego rodzaju 
publikacji, nagrań audiowizualnych, nagrań czy programów kompute-
rowych, których cechą wspólną jest to, że stanowią utwory w rozumie-
niu prawa autorskiego. Na poziomie prawnym standard udostępniania 
powinien obejmować udostępnianie na wolnej licencji, pozwalającej 
na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i  wykonywanie oraz 
opracowywanie utworów zależnych. Na poziomie technicznym reguły 
otwartości powinny obejmować wymóg udostępniania zasobu w przy-
najmniej jednym otwartym formacie. Optymalnym rozwiązaniem jest 
stworzenie jednolitych, ramowych reguł dla wszystkich programów 
operacyjnych realizowanych w perspektywie 2014-2020. 
8. Stosowanie w programach, wytycznych, wnioskach, etc. języka rów-
nościowego, tj. języka wrażliwego na płeć, czyli stosowanie form zarów-
no męskich, jak i żeńskich.
Biorąc pod uwagę tak zwaną horyzontalną zasadę równości szans ko-
biet i mężczyzn, we wszystkich dokumentach związanych z funduszami 
powinien być stosowany język wrażliwy na płeć, czyli stosowanie form 
zarówno żeńskich jak i męskich. 

Postulaty o charakterze branżowym
Druga część wytycznych zawierających rekomendacje Sk OFOP do re-
gionalnych programów operacyjnych, dotyczyła branżowych kwestii 
szczegółowych rozwiązań w ramach poszczególnych priorytetów inwe-
stycyjnych, odnosząc się do następujących kwestii: 
1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
Wytyczne dla organizatorów i zespołów przygotowujących regionalne 
programy operacyjne dotyczące obu tych kwestii powinny zostać za-
warte zarówno w  wytycznych ogólnych jak i  szczegółowych. Ponadto 
postulatach Sk OFOP podano konkretne zapisy Krajowy Program Prze-
ciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2020, który powstał na wnio-
sek członka grupy 12 postulatów. 
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2.  Działania w obszarze niepełnosprawności: 
• Wprowadzenie kryterium dostępności projektów dla osób nie-

pełnosprawnych jako nieodzownego element planowania i reali-
zacji programów i  poszczególnych projektów, w  tym także jako 
elementu ich oceny. 

• Włączenie zawodowe osób niepełnosprawnych – powinny zostać 
uwzględnione następujące typy operacji możliwych do realizacji: 

 – wypracowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie uwzględnienia 
w miejscu pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

 – wypracowanie i  wdrażanie rozwiązań systemowych na rzecz 
rozwoju usług wspierających zatrudnienie i  utrzymanie się na 
rynku osób niepełnosprawnych 

 – opracowanie i testowanie systemu usług asystenckich wspiera-
jących aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

• Wykorzystanie sieci Publicznych Punktów Dostępu do Interne-
tu (PIAP) do działań szkoleniowych i doradczych – dzięki czemu 
możliwe będzie ich wykorzystanie do wdrażania wszystkich pro-
gramów operacyjnych związanych z edukacją, rynkiem pracy czy 
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu czy cyfrowemu. 

3. Podjęcie konkretnych działań w obszarze ekonomii społecznej (prio-
rytety inwestycyjne 9.3, 9.8): 
Z  uwagi na konieczność zapewnienia jednolitej w  skali kraju identy-
fikacji społecznej, należy przyjąć wspólne ramy definicyjne dla pojęć 
związanych z ekonomią społeczną, najlepiej na podstawie projektu Kra-
jowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Trzeba także zapew-
nić komplementarność działań pomiędzy poziomem krajowym oraz 
regionalnym, jest ona bowiem kluczowa dla osiągnięcia celu wsparcia 
rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Wymaga 
to uwzględnienia w  Regionalnych Programach Operacyjnych działań 
w takich obszarach jak : 

• rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej i  przedsiębiorczości 
społecznej;

• tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej;
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• wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

• zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, świadczonych przez 
podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. 

4. Obszar Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, związanych z  edukacją, 
aktywizacją zawodową oraz przeciwdziałaniem ubóstwu: 
Projektowane działania powinny przyczynić się do budowy trwałego 
mechanizmu edukacji cyfrowej w ramach uczenia się przez całe życie. 
Jest to szczególnie istotne w świetle dzisiejszego tempa rozwoju tech-
nologii, przy którym raz nabyte kompetencje szybko się dezaktualizują. 

Odpowiedzi na postulaty Sk OFOP do regionalnych programów  
operacyjnych
Odpowiedź na przesłane postulaty uzyskano jedynie od trzech urzędów 
marszałkowskich : Łódzkiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Se-
kretariat SK OFOP otrzymał informacje, że UM. woj. lubelskiego rów-
nież przygotowuje odpowiedzi, natomiast od 30 sierpnia do końca stycz-
nia 2014 nie zostały one jeszcze przekazane. Nie mniej jednak wyłącznie 
Marszałek województwa zachodniopomorskiego ustosunkował się do 
rekomendacji w  sposób szczegółowy. Zgodnie z  przekazanymi doku-
mentami Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego pozytyw-
nie odniósł się do postulatów Sk OFOP w kwestiach ogólnych dotyczą-
cych wsparcia beneficjentów trzeciego sektora, konsultacji treści RPO 
z organizacjami pozarządowymi (choć bez stworzenia grupy roboczej), 
uwzględnieniu zasady partnerstwa – zwłaszcza w pracach Komitetów 
Monitorujących, instrumentów terytorialnych (wprowadzeniu modelu 
regrantingu, otwarcia na mikrodziałania w ramach RLKS, dopuszczenia 
organizacji pozarządowych do współzarządzania ZIT), polityki klastro-
wej i używania języka równościowego na każdym etapie realizacji RPO. 
Jednocześnie poinformowano o  wzięciu pod uwagę postulatów bran-
żowych zgłaszanych przez Sk OFOP i  ich częściowym uwzględnieniu 
w  tworzeniu RPO zwłaszcza w  zakresie priorytetów: inwestycyjnych 
9.4, 9.5, 9.7 i 9.8. Co najważniejsze, pomimo faktu deklaracji włączenia 
ww. kwestii do RPO, w odpowiedzi Marszałka nie pojawiło się żadne 
wskazanie konkretnego zapisu, które w choćby w części uwzględniało 
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przekazane rekomendacje – tak jak to miało miejsce w przypadku pro-
gramów krajowych. Żadna z  odpowiedzi marszałków – bardziej lub 
mniej szczegółowa – nie wskazywała konkretnie uwzględnionych po-
stulatów, pomimo deklaracji choćby częściowego ich poparcia.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument de-
regulacyjny, służący realizacji strategii terytorialnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Głównym celem realizacji ZIT jest wspiera-
nie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów 
powiązanych z nimi funkcjonalnie. Najważniejszym mechanizmem rea-
lizacji tego partnerstwa jest strategia ZIT. W ramach tej strategii wska-
zane są obszary tematyczne (zgodne z  priorytetami inwestycyjnymi), 
które mają byś wspierane za pomocą wydzielonej alokacji, głównie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pomimo, że instrument 
ten dedykowany jest samorządom terytorialnym, obszary tematyczne, 
które ma wspierać w wielu wypadkach dotyczą społeczeństwa obywa-
telskiego. Między innymi dlatego Stała konferencja OFOP postulowała 
o uwzględnienie:

• możliwości dopuszczenia partnerów społeczno-gospodarczych do 
współzarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi;

• wsparcia instytucjonalnego dla jednostek samorządu terytorial-
nego oraz ZIT w celu upowszechnienia konsultacji społecznych 
w ramach strategii ZIT.

Drugi z  postulatów został poparty przez Radę Działalności Pożytku 
Publicznego oraz pośrednio przez Ministerstwo Infrastruktury i  Roz-
woju, dzięki czemu wszystkie władze lokalne mające organizować Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne, otrzymały informacje o powinności 
konsultowania strategii ZIT z  partnerami i  lokalna społecznością. Na 
tej podstawie Stała konferencja OFOP interweniowała w województwie 
pomorskim wspierając skutecznie postulat lokalnych organizacji poza-
rządowych o włączenie ich do prac nad projektami interwencji teryto-
rialnych. Ich praca obecnie skupiła się na jednym z kilkunastu projek-
tów, które będą realizowane w województwie. 
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Postulat dotyczący włączenia partnerów do podmiotów zarządzających 
ZIT-em nie znalazł akceptacji ze strony Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, ale nadal podlega dyskusjom z partnerami społeczno-gospo-
darczymi – możliwie że uda się w pewnym zakresie włączyć stronę spo-
łeczną do zarządzania tym instrumentem – wszystko będzie wiadome 
pod koniec roku 2014.

Podsumowanie (wnioski z efektywności działań)

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w I etapie konsultacji nowego 
systemu funduszy europejskich we wszystkich obszarach tematycznych, 
zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Pokazuje to, że sek-
tor pozarządowy ma potencjał do bycia partnerem merytorycznym dla 
administracji publicznej w  najważniejszych kwestiach, zarówno bran-
żowych, jak i horyzontalnych (biorąc pod uwagę wyżej opisane efekty), 
występując jako partner aktywny, przyczyniający się do bardziej efek-
tywnego programowania polityk publicznych i umiejący patrzeć na nie 
w sposób zintegrowany.
Organizacje są też w stanie stworzyć swoją reprezentację i jej zaplecze 
merytoryczne zachowując przy tym ponad branżowy, społeczny cha-
rakter i  kierując się dobrem wspólnym, a  nie interesem partykularnej 
grupy beneficjentów. Formę takiej polityki rzecznictwa przyjęła Stała 
konferencja do spraw konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, 
którą prowadzi Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 
Sk OFOP określiła swoją strukturę instytucjonalno-organizacyjną, 
przyciągnęła ekspertów sektora oraz wypracowała model konsultacji 
zarówno wewnątrz sektorowych (identyfikacja potrzeb i partycypacyj-
ne tworzenie postulatów merytorycznych), jak między sektorowych 
(z  administracją rządową i  samorządową oraz partnerami społeczno-
-gospodarczymi). Platforma współpracy w ramach Sk OFOP jestnaparta 
na dobrowolnym uczestnictwie, różnorodności tematów, systemie wy-
miany informacji (między innymi przez tematyczny portal oraz grupy 
i  fora tematyczne) i  wsparciu eksperckim. Jej struktura organizacyjna 
nie jest jednak rozproszona i przypadkowa. Opiera się na zorganizowa-
nych ciałach dialogu (grupy i  zespoły robocze) i  jasnych procedurach 
rzecznictwa. Ponadto baza sieci powiązań w ramach Sk OFOP stale się 
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powiększa i  obejmuje poszczególne organizacje miejskie, wiejskie, fe-
deracje lokalne i ogólnokrajowe, lokalne grupy działania, związki miast 
i wsi, stowarzyszenia gmin, przedstawicieli świata akademickiego i part-
nerów społeczno-gospodarczych. Taka konfiguracja daje duży potencjał 
merytoryczny oraz organizacyjny, które powinny być przez administra-
cję maksymalnie wspierane i wykorzystywane.
Należy równocześnie podkreślić, że możliwości aktywnego włączania 
się NGO w programowanie nowej perspektywy znacznie różniły się pod 
względem jakości konsultacji – pomiędzy poziomem krajowym a  re-
gionalnym. Z danych raportu wynika, że urzędy marszałkowskie dużo 
później i mniej przychylnie tworzyły grupy robocze, animowały spotka-
nia i co najważniejsze otwierały się na uwzględnianie postulatów stro-
ny społecznej. Sam fakt odpowiedzi zaledwie trzech z szesnastu woje-
wództw na przesłane rekomendacje Sk OFOP (30 sierpnia) pokazuje jak 
wiele jeszcze potrzeba działań wspierających realizację zasady partner-
stwa, by partnerzy społeczno-gospodarczy mogli realnie uczestniczyć 
w tworzeniu polityk publicznych. 
Nie oznacza to jednak, że organizacje i inni partnerzy są tej możliwo-
ści całkowicie pozbawieni. Opisane w raporcie rezultaty prac Sk OFOP 
wyraźnie wskazują poprawę jakości realizacji zasady partnerstwa, choć 
dotyczy to nadal w ogromnej mierze współpracy z administracją cen-
tralną. To w krajowych programach operacyjnych organizacje pozarzą-
dowe wniosły najwięcej zmian, zarówno o charakterze systemowym jak 
i  branżowym. Do najważniejszych z  nich, wypracowanych w  ramach 
koalicji NGO Ski OFOP, zaliczyć można:

1. Zapewnienie niezależnego wyboru reprezentantów NGO do ko-
mitetów monitorujących;

2. Zagwarantowanie wsparcia z pomocy technicznej na działania re-
prezentantów w komitetach monitorujących, grupach roboczych 
i sieciach tematycznych (m.in. zwrot kosztów podróży, szkolenia, 
zlecanie ekspertyz na ich wniosek);

3. Dopuszczenie możliwości realizacji projektów partnerskich (i hybry-
dowych – dotyczą tylko inwestycji infrastrukturalnych), które dają 
szansę na włączenie organizacji pozarządowych i innych partnerów 
w realizację np. dużych inwestycji finansowanych ze środków euro-
pejskich, zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
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4. Wydzielenie wsparcia na budowanie potencjału organizacji poza-
rządowych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój;

5. Wprowadzenie zmian dotyczących zasad naboru, pracy oraz 
oceniania ekspertów i częściowego uwzględnienia postulatu dot. 
dwustopniowej oceny wniosków;

6. Przyjęcie przez administrację publiczną modelu, który dopuszcza 
organizacje pozarządowe do bycia operatorem grantów m.in. na 
innowacje społeczne;

7. Uwzględnianie rekomendacji Sk OFOP dotyczącej przygotowania 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu (KPPU) – pro-
gram powstał i zawierał wiele założeń opracowanych przez NGO;

8. Zastosowanie mechanizmu regrantingu w  ramach projektów 
grantowych;

9. Wdrożenie zapisów Konwencji ONZ nt. osób niepełnosprawnych 
do wszystkich programów operacyjnych 2014-2020;

10. Wypracowanie trwałych mechanizmów dostarczania edukacji 
cyfrowej jako elementu edukacji przez całe życie (wobec ciągłego 
rozwoju ICT);

11. Uwzględnienie postulatu dotyczącego zwiększenia roli podmio-
tów ekonomii społecznej w realizacji polityk publicznych;

12. Wsparcie potencjału inicjatyw klastrowych – gdzie ważną rolę 
mogą odgrywać organizacje pozarządowe.

Ponadto Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadząc 
Stałą konferencję ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 zorga-
nizowała 11 spotkań grupy roboczej 12 postulatów, opublikowała łącznie 
57 dużych tekstów o tematyce związanej m.in. z przyszłą perspektywą fi-
nansową (www.ofop.eu, www.nowaperspektywa.NGO.pl oraz ponad 120 
tekstów informacyjnych. Od uruchomienia strony czyli od października 
2012 odwiedziło ją 13904 unikatowych użytkowników, a średni czas prze-
glądania witryny wynosił 7:39 min.), co potwierdza duże zainteresowanie 
środowiska NGO planowaniem nowego systemu jednych z najważniej-
szych polityk publicznych jakimi są fundusze europejskie.
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Dodatkowo OFOP zorganizowała 2 ogólnokrajowe konferencje 
(20.02.2013, ok 100 osób biorących udział, druga 26.11.2013 ok. 50 
osób), w których wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej 
wysokiego szczebla, eksperci z Polski i zagranicy reprezentujący różne 
sektory i różne perspektywy. Wydarzenia te pozwalały zarówno małym 
organizacjom jak i dużym sieciowym federacjom przedstawić w obec-
ności administracji publicznej swoje rekomendacje dotyczące zarówno 
samego procesu programowania, jak i poszczególnych postulatów me-
rytorycznych. Przedstawiciele administracji mogli z kolei poznać bliżej 
sektor oraz jego spojrzenie na kierowane przez nią polityki publiczne. 
OFOP ma zamiar kontynuować te działania.
Oprócz powyższych działań, w ramach Sk OFOP organizowano spotka-
nia warsztatowe w ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. partnerstwa. 
Członkowie Sieci przygotowali postulaty do funduszy 2014-2020 m.in. 
w  kwestii komitetów monitorujących i  pomocy technicznej, które zo-
stały przekazane w  ramach konsultacji odpowiednim departamentom 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Rekomendacje te przyczyniły się 
do rozszerzenia zakresu wsparcia dla członków komitetów monitorują-
cych, przewidzianego w  ramach alokacji programu pomoc techniczna 
oraz przy wsparciu Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, 
zostały częściowo uwzględnione w projektach wytycznych Ministerstwa. 
W toku dalszych działań Sk OFOP ma nadzieję konsultować wyżej wy-
mienione zapisy w ramach Szczegółowych Opisów Priorytetów oraz wy-
tycznych horyzontalnych i programowych, które będą określać praktycz-
ne rozwiązania dla nowego systemu funduszy europejskich 2014-2020.

*Ze względu na zmiany w Rządzie pod koniec roku 2013, w raporcie uży-
wa się nowej nazwy dla resortu odpowiadającego za koordynacje wdraża-
nia funduszy europejskich: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
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Konkurs na najbardziej partnerski komitet monitorujący w ramach KSTP
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Ponad granicami 

Mierzenie oddziaływania organizacji 
pozarządowych (ngo) w krajach v4

Marek Šedivý

Znaczenie pomiaru oddziaływania w sektorze non-profit 

Wiele NGO w krajach V4 zdaje sobie sprawę ze znaczenia swojej dzia-
łalności społecznej. Problem stanowi jednak fakt, że nie są w  stanie 
zbadać i  oszacować swojego wpływu na społeczeństwo. W  związku 
z  tym społeczeństwo nie jest świadome wartości ich pracy i  nie jest 
w stanie w pełni jej docenić. Władze NGO mają trudności z przedsta-
wieniem znaczenia i  potrzeb działalności NGO potencjalnym dona-
torom, przedstawicielom władz i dziennikarzom. Tymczasem właśnie 
wiedza na temat zysków i użyteczności działań NGO jest dla nich co-
raz bardziej istotna.
Z  tego powodu „Stowarzyszenie Organizacji Pożytku Publicznego” 
i  „Fundacja Forum 2000” zorganizowały konferencję „UDOWODNIJ 
= ZBADAJ. Jak NGO mogą promować swoją wartość?”, podejmującą 
problematykę mierzenia oddziaływania NGO. Konferencja odbyła się 
2 maja 2013 roku w Pradze (Republika Czeska). Uczestnicy spotkania 
zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:

• Dlaczego mierzenie oddziaływania NGO jest tak istotne?
• Jakie narzędzia są dostępne i jak należy ich używać?
• Jak przedstawiać wpływ i użyteczność działań NGO opinii pub-

licznej?
• Jak wprowadzić system wskaźników we własnej organizacji?

Wagę problemu potwierdziło ogromne zainteresowanie konferencją 
ze strony reprezentantów NGO (włączając przedstawicieli sektora po-
zarządowego ze Słowacji i  z  Węgier), przedstawicieli czeskiego rządu 
i opinii publicznej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników 
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(dwa razy więcej niż oczekiwano) i mimo zwiększenia limitu organiza-
torzy byli zmuszeni do odrzucenia wielu aplikacji ze względu na ograni-
czone możliwości.
Ostatnie badania nad trzecim sektorem w  Polsce, prowadzone przez 
„Stowarzyszenie Klon/Jawor”, wykazały, że poziom wiedzy na temat 
działalności NGO w Polsce wzrasta. 92% Polaków zadeklarowało, że są 
świadomi działalności NGO w 2012 roku. Rok wcześniej wskaźnik wy-
nosił 88%, w poprzednich latach był jeszcze niższy. „Większość Polaków 
jest świadoma działalności organizacji charytatywnych, większość wie 
o  istnieniu organizacji ratunkowych (GOPR, WOPR), ekologicznych 
czy organizacji niosących pomoc humanitarną. Jednak wielu ludzi nie 
słyszało o działalności największych organizacji sportowych i kultural-
nych (jedynie kilkanaście procent). Polacy mają ambiwalentny stosunek 
do NGO. Prawie połowa respondentów (43%) zgadza się ze stwierdze-
niem, że „rozwiązują istotne problemy społeczne w mojej okolicy”, pod-
czas gdy siedem lat temu za tym stwierdzeniem opowiadało się tylko 
26% respondentów. Jednocześnie duża grupa ludzi nie dostrzega roli 
polskich organizacji non-profit w skali państwa: prawie połowa respon-
dentów (48%) uważa, że organizacje generalnie mają mały wpływ na 
rozwiązywanie ważnych problemów społecznych w  Polsce. 61% Pola-
ków twierdzi, że NGO zapewniają bardziej efektywną pomoc niż insty-
tucje publiczne”.1

Chociaż zdolność identyfikacji czeskich organizacji non-profit i stopień 
społecznego zaufania wobec nich są różne w  zależności od regionu, 
ogólna tendencja wskazuje na docenianie znaczenia NGO dla społecz-
ności lokalnych. Dobrze znane organizacje są powszechnie postrzegane 
jako najbardziej wiarygodne. Zgodnie z badaniem organizacji humani-
tarnej ADRA, prowadzonym przez STEM/MARK w 2012 roku2, ponad 
połowa Czechów (53%) wspiera działalność charytatywną. Badania po-
kazują także, że co trzeci ankietowany nie dba o to, jak te środki są wy-
korzystywane. Jedna trzecia osób wspierających działalność NGO jest 
zainteresowana wydatkowaniem przekazanych pieniędzy – najbardziej 
popularną formą kontroli są doniesienia mass mediów (47%), co trzecia 
osoba szuka informacji na stronach internetowych NGO.
1  „Podstawowe fakty na temat organizacji”, red. Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, Stowa-
rzyszenie Klon/Jawor.
2  Źródło: http://www.adra.cz/mince-denne/pravidelne-darcovstvi-v-cr, dostęp 24.04.2013.
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Społeczeństwo słowackie, rząd oraz firmy prywatne wyrażają zazwy-
czaj przekonanie o potrzebie istnienia słowackiego sektora non-profit 
oraz podkreślają jego znaczenie dla społeczeństwa. Słowacy gotowi są 
wspierać niektóre inicjatywy organizacji non-profit pomimo tego, że 
jako zleceniodawca nie muszą stosować innego kryterium niż jakość 
usługi i dbać o to, czy wykonawca jest organizacją rządową, prywatną 
czy non-profit, rozumieją jednak wartość działalności i usług, jakie za-
pewniają NGO. Słowackie firmy wspomagają NGO – głównie w formie 
przekazywania procentu z obrotów firmy. Często wykorzystują niektóre 
organizacje (np. fundacje) w celach marketingowych lub jako część stra-
tegii PR. Firmy gotowe do współpracy lub wsparcia NGO robią to na 
trzy sposoby – poprzez wsparcie za pomocą „mechanizmu procentu”, 
udzielając upustu lub zapewniając usługi czy towar pro bono oraz ofe-
rując pracę swoich pracowników biznesowych w ramach wolontariatu.
Relacja między słowackim rządem a NGO jest bardziej złożona. Rząd nie-
wystarczająco zajmuje się kwestią ich roli i oddziaływania. Brakuje nawet 
twardych danych na temat całego sektora (np. opracowanych przez Urząd 
Statystyczny). Nie istnieje również oficjalny rejestr wszystkich form praw-
nych NGO (podobnie jak w żadnym z krajów V4). Funkcjonują trzy for-
my (dla fundacji, organizacji non-profit zapewniających usługi pożytku 
publicznego i  funduszy non-investment). Nie istnieje natomiast rejestr 
najbardziej rozpowszechnionej formy prawnej, jaką jest stowarzyszenie 
obywatelskie (stanowi około 90% całego sektora non-profit), zamiast tego 
funkcjonuje jedynie Lista Stowarzyszeń Obywatelskich.
Realna wartość NGO może zostać dostrzeżona w następujących obszarach:

• ustawodawstwo – znaczenie nacisku NGO na wprowadzanie 
zmian, organzacje mogą wpływać na propozycje rządu, które czę-
sto mijają się z realnymi potrzebami;

• usługi NGO – rząd nie dostrzega efektywności organizacji i za-
zwyczaj zleca zadania (np. działalność opieki społecznej) lokal-
nym organizacjom rządowym pomijając konkurencyjne propozy-
cje pozostałych sektorów;

• bezpośrednie i pośrednie wsparcie ze strony rządu – nie jest ani 
systematyczne, ani wystarczające w odniesieniu do potrzeb NGO.

Nie ma zatem wątpliwości, że działalność NGO nie należy do prioryte-
tów polityki rządu słowackiego. Ma to także swoje dobre strony, gdyż 
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sektor non-profit potrzebuje wolności i niezależności podejmując dzia-
łania nierzadko sprzeczne z  linią rządową, jak np. festiwal Watchdog, 
działalność organizacji broniących praw człowieka czy organizacji 
ochrony środowiska.

Czy NGO w krajach V4 badają wpływ swojej 
działalności? Czy takie działania są częste i powszechne, 

czy raczej niepopularne i sporadyczne? 

Zagadnienie pomiaru oddziaływania NGO staje się w Polsce coraz bar-
dziej popularne, wciąż jednak takie badania nie są powszechne. Większe 
organizacje, zwłaszcza te współpracujące z biznesem – jak na przykład 
„Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” czy „Polska 
Akcja Humanitarna” – badają swoje oddziaływanie regularnie. Jednak 
większość NGO nie wypracowała jak dotąd efektywnych metod ewa-
luacji. Argumentują to brakiem środków i kadry. Warto wspomnieć, że 
mimo wszystko w  wielu polskich organizacjach zakończone działania 
stają się przedmiotem nieformalnych dyskusji i analiz w kontekście ich 
zgodności z celami oraz priorytetami organizacji. Organizacje określają 
swoją efektywność na podstawie różnych wskaźników, poczynając od 
kwoty uzyskanych funduszy na działalność, poprzez liczbę realizowa-
nych projektów, po ocenę stopnia satysfakcji beneficjentów. „Tylko 17% 
organizacji analizuje i ocenia regularnie swoją działalność, a 20% gro-
madzi i analizuje dane dotyczące beneficjentów.3

Badanie oddziaływania organizacji promowane jest w  Polsce głównie 
przez dwie organizacje: „Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego” (FRSO) oraz „Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych” 
(FISE), które stoją na stanowisku, że każdy podmiot ekonomii społecz-
nej stać na takie badania i powinien je prowadzić.
Obserwuje się również wzrastającą liczbę czeskich NGO zaczynających 
badać przynajmniej bezpośrednie rezultaty swojej działalności (na przy-
kład liczbę klientów, uczestników wydarzeń, kursów itp.). Warto jednak 
zauważyć, że istnieje znacząca różnica między badaniem rezultatów 
a pomiarem oddziaływania NGO. Pomiar oddziaływania (np. określanie 
3  „Życie codzienne NGO w Polsce”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, http://www.ngo.pl/Co-
dzienneZycieNGO, dostęp: 23.04.2013.
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liczby uczestników kursu, którzy korzystając ze zdobytej wiedzy znaleźli 
pracę) jest rzadkim zjawiskiem w  czeskim sektorze non-profit. NGO, 
które współpracują z darczyńcami, podpisując umowę są zobligowane 
do regularnego przedstawienia efektów swojej pracy. Przeprowadzają 
ewaluację działań, badają rezultaty, a czasem także oddziaływanie.
NGO na Słowacji chcą prezentować swoją działalność jako bardziej 
efektywną niż aktywność organizacji rządowych i prywatnych firm, za 
sprawą optymalizacji kosztów dzięki włączeniu wolontariatu, otrzymy-
waniu tańszych produktów i  usług z  innych źródeł. Nie mogą jednak 
tego udowodnić z powodu braku twardych danych, które umożliwiłyby 
porównanie działalności wszystkich sektorów. Powszechnie przyjmuje 
się, że każde euro „zainwestowane” w  NGO przyniesie dwa euro zy-
sku z  powodu czynników opisanych powyżej, nie jest to jednak real-
ny wskaźnik. Zgodnie z  badaniami Pierwszego Słowackiego Centrum 
Usługowego Non-profit (1.SNSC) żadne z wiodących słowackich NGO 
nie bada de facto swojego oddziaływania. Badań nie prowadzą zarówno 
poważni donatorzy ze Słowacji, jak i międzynarodowi sponsorzy. Spraw-
dzają wprawdzie wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na określone 
działania, obszary, organizacje, osoby indywidualne, nie badają jednak 
wpływu swojej działalności na słowackie społeczeństwo (lub badania te 
dotyczą jedynie oddziaływania bezpośredniego, nie obejmując wpływu 
długoterminowego).
Na Węgrzech podjęto kilka inicjatyw badania oddziaływania NGO, jed-
nak oceniane są one jako kontrowersyjne. Działania te również można 
zatem uznać za niewystarczające. Warto przytoczyć następujące przy-
kłady takich inicjatyw:

• „Wskaźnik Sprawiedliwości Społecznej” opracowany przez „Fun-
dację Innowacji Społecznych”, stanowi model badania poprawy 
jakości, sprawdza jednak głównie skuteczność NGO, a nie ich wy-
dajność. Podobnie funkcjonuje „Globalance Hungary”.

• „Krajowy Fundusz Współpracy” (znany jako poprzednik „Krajo-
wego Funduszu Obywatelskiego”).

Wydajność NGO na Węgrzech jest najbardziej widoczna w  systemie 
ochrony zdrowia, a w związku z tym większości narzędzi badawczych 
należy poszukiwać właśnie w tym sektorze.
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Jak mierzone jest oddziaływanie NGO w krajach V4? 
Jakie narzędzia są dostępne  

i wykorzystywane przez NGO?

Trudno jest przedstawić popularne narzędzie pomiaru społecznego od-
działywania w momencie, gdy implementacja procesu znajduje się w po-
czątkowej fazie, a narzędzia rzadko wykorzystywane są zarówno w Pol-
sce, jak i w  innych krajach V4. FISE przekonuje, że istotne jest nie tyle 
wykorzystywanie konkretnego narzędzia pomiaru, co czerpanie korzyści 
z wykorzystania różnych możliwości. Proponuje, żeby na przykład badać 
grupę beneficjentów przed i po projekcie, analizować dane, nawet na pod-
stawie subiektywnych opinii, wiedzy, świadomości i oczekiwań. W wie-
lu przypadkach przydatna może się okazać także analiza porównawcza, 
umożliwiająca zestawienie różnych sposobów rozwiązywania problemów, 
co pozwala na wybranie najbardziej skutecznego rozwiązania.
Dobre praktyki w krajach, gdzie społeczna przedsiębiorczość ma dłuż-
szą tradycję niż w Polsce, wskazują także na możliwość wykorzystywa-
nia innych narzędzi, jak np. „Zwrot Społeczny z Inwestycji” (SROI), któ-
ry zakłada przeniesienie poszczególnych działań i efektów na rezultaty 
finansowe, czy „Wycena gry”, w  ramach której interesariusze oceniają 
działania i ich efekty w porównaniu do rezultatów innych proponowa-
nych im produktów i projektów. Można uznać, że narzędzia te znane 
są w Polsce, jednak panuje powszechne przekonanie, że organizacje nie 
zyskują na ich wykorzystaniu. Poza tym FRSO w projekcie realizowa-
nym we współpracy z brytyjskim partnerem „Udowodnij to! PL” zapro-
ponowało rozwiązanie „Tripple Bottom Line”. Narzędzie to połączone 
jest z treningiem, zapoznającym uczestników z trzema fazami procesu 
implementacji. „Tripple Bottom Line” składa się z trzech modułów:

• testu z zakresu prawa i zarządzania, określającego, czy dana insty-
tucja spełnia wymogi podmiotu ekonomii społecznej,

• analizy ekonomicznej oraz
• pomiaru społeczno-ekologiczno-ekonomicznej wartości dodanej 

organizacji, wkładu wolontariuszy, budowy ludzkiego i  społecz-
nego kapitału.

Jeśli już pojawiają się jakieś badania na Słowacji, jedynymi wskaźnikami 
są pieniądze lub ludzie. Po raz ostatni zadano sobie trud badania od-
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działywania NGO dziesięć lat temu, gdy amerykańscy sponsorzy chcieli 
poznać wpływ ich inicjatywy na słowackie społeczeństwo.
Na Węgrzech istnieją dwa podstawowe obszary pomiaru efektywności 
i wydajności NGO: ekonomiczny i socjalny. Węgierski Centralny Urząd 
Statystyczny od dłuższego czasu zajmuje się projektowaniem i prowa-
dzeniem badań, zapisem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych, 
ich analizą oraz rozpowszechnianiem lub ochroną określonych informa-
cji. Zarówno oficjalne dane na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej, 
jak i zmiany demograficzne w kraju publikowane są przez Urząd. Do-
starcza on informacji władzy ustawodawczej, administracji publicznej, 
organizacjom społecznym, władzom lokalnym, instytucjom naukowym, 
organizacjom ekonomicznym, opinii publicznej i mediom oraz między-
narodowym organizacjom i zagranicznym kontrahentom.
W wypadku procesu aplikacyjnego (np. przy ubieganiu się o grant UE) 
poza przytoczeniem danych z  Urzędu Statystycznego, aplikanci mają 
określić dokładnie wpływ i rezultaty ich działalności. Procedura ta staje 
się coraz bardziej powszechna, a z czasem będzie z pewnością jednym 
z niezbędnych wymagań wobec aplikantów.
Również Czeski Urząd Statystyczny gromadzi i analizuje dane dotyczą-
ce krajowego sektora non-profit, dotyczące np. finansowania organiza-
cji parasolowych (CSO), wielkości organizacji CSO (liczba pracowników 
i wolontariuszy), liczby poszczególnych podmiotów prawnych, sprawo-
zdań finansowych, generowanych przychodów. Mimo to Urząd nie jest 
w stanie dostarczyć danych na temat oddziaływania NGO. Tego rodzaju 
badania powinny być przeprowadzane przez każdą organizację lub grupę 
organizacji działających w tym samym obszarze. Jednym z wykorzysta-
nych narzędzi może być wspomniane wcześniej SROI. Jednak te badania 
zostały odkryte w Republice Czeskiej dopiero teraz i czeskie NGO dopie-
ro teraz zaczynają zapoznawać się z narzędziami pomiaru oddziaływa-
nia wykorzystywanymi przy SROI. W 2012 roku przetłumaczono meto-
dologię wykorzystywaną przy SROI na język czeski. Stworzono również 
stronę www.sroi.cz, gdzie prezentowane są przykłady dobrych praktyk 
z  zagranicy i  gdzie w  przyszłości mają być opisane podobne przykłady 
wykorzystania SROI w Czechach. W Europie analizy SROI rozwijane są 
i wykorzystywane w Wielkiej Brytanii, coraz częściej stosowane są także 
w innych krajach, jak Niemcy, Holandia, Szwecja, Hiszpania czy Irlandia.



114 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

Czy NGO w krajach V4 przekazują społeczeństwu 
informacje o swoim oddziaływaniu?  

Czy państwowe i lokalne media wykazują 
zainteresowanie publikacją podobnych informacji?

Czeskie NGO coraz lepiej rozumieją potrzebę utrzymywania kontak-
tu z dziennikarzami i mediami. Media w dalszym ciągu zasięgają opinii 
przedstawicieli NGO w różnych kwestiach, a eksperci NGO pojawiają 
się w  codziennych wiadomościach. Media krajowe zainteresowane są 
głównie zagadnieniami transparentności, rozwoju czeskiego sektora 
non-profit czy wpływem cięć budżetowych na trzeci sektor, jednak tego 
typu informacje pojawiają się rzadko. Państwowa telewizja jest zobligo-
wania do zapewnienia bezpłatnej promocji kampanii pożytku publicz-
nego NGO. Czas antenowy udostępnia także państwowe radio. Lepszy 
dostęp do informacji publicznej zapewniają media regionalne, jednak 
faworyzują zazwyczaj organizacje, z którymi są powiązane personalnie. 
Generalnie media chętniej informują o przykładach złego funkcjonowa-
nia NGO (jak nadużywanie publicznych środków). Niektóre NGO, np. 
„Międzynarodowa Transparentność Republika Czeska” i  „Fundacja na 
rzecz Walki z Korupcją” regularnie komentują w mediach zagadnienia 
powiązane z obszarem ich działalności. Ich stała obecność związana jest 
niezaprzeczalnie z  faktem, że zajmują się zjawiskiem korupcji, bardzo 
popularnym i szeroko omawianym obecnie w Czechach.
Słowackie media kierują się potrzebami odbiorców, publikują wiadomo-
ści ważne oraz interesujące dla ich czytelników i widzów. Jeśli w me-
diach pojawiają się jakieś informacje o NGO, są to zazwyczaj doniesienia 
o problemach, walce, skandalach – z pozytywnymi wyjątkami zarezer-
wowanymi dla dobrze znanych organizacji, jak „Liga walki z  rakiem”, 
„Unicef”, „Fundacja Dzieci Słowacji” itp. Słowackie NGO uskarżają się 
na brak wiadomości o ich działalności. Media natomiast deklarują chęć 
informowania o inicjatywach NGO, jednak według nich brakuje takich 
informacji lub ich jakość pozostawia wiele do życzenia.
W związku z tym 1.SNSC założył „Agencję Prasową Sektora Non-profit” 
(TANS), która gromadzi wszelkie informacje o NGO, ich działalności, 
ogłoszenia o konkursach, petycje i umieszcza je na Centralnym Portalu 
Sektora Non-profit (www.1snsc.sk). TANS stał się popularny w  ciągu 
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kilku miesięcy, obecnie 1.SNCS otrzymuje każdego tygodnia kilkanaście 
nowych informacji od NGO. Media zaczęły powoli wykorzystywać stro-
nę jako użyteczne źródło informacji na temat organizacji non-profit. 
1.SNCS jest obecnie w  trakcie zawierania umowy o przepływie infor-
macji z „Agencją Prasową Republiki Słowacji” (TASR). Planowane jest 
stworzenie oddzielnej przestrzeni na portalu TASR, przeznaczonej je-
dynie dla informacji związanych z działalnością organizacji non-profit, 
która zostanie włączona w system monitoringu TASR.
Polskie media, podobnie jak media w  krajach V4, wolą prezentować 
nadużycia funduszy, niż promować osiągnięcia NGO. Warto jednak 
zauważyć, że zdarzają się wyjątki. W  mediach widoczne są organiza-
cje, które prowadzą publiczne kampanie informacyjne. Sukces wynika 
z wykorzystania w kampaniach znanych osób, które pełnią rolę amba-
sadorów marki. Regularnie w  przekazie medialnym pojawia się Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP), która prowadzi coroczną 
zbiórkę pieniędzy na rzecz wspierania państwowego systemu opieki 
zdrowotnej. WOŚP prezentuje także szczegółowy raport swoich osiąg-
nięć podczas konferencji prasowej relacjonowanej przez media. Warto 
dodać, że po otrzymaniu zgody od Komitetu Doradczego (w którym or-
ganizacje mają także swoich reprezentantów) NGO mogą prezentować 
swoje społeczne kampanie w publicznej telewizji bezpłatnie. Poza tym 
wiele prywatnych stacji radiowych chętnie prezentuje działalność lokal-
nych organizacji. Radio i prasa lokalna stanowią najbardziej popularne 
narzędzie służące organanizacjom do komunikacji ze społeczeństwem.
Węgierskie NGO często publikują informacje o efektach swoich działań 
na własnych stronach internetowych (lub, jeśli są częścią CSR, na stro-
nie określonej korporacji), poprzez media społecznościowe i mass me-
dia (informacje w telewizji lub w radiu zdarzają się jednak bardzo rzad-
ko). Niemniej jednak każdy obywatel ma zapewnione w ustawie prawo 
do zapoznania się z dokumentami operacyjnymi organizacji w sposób 
pośredni. Narzędzie do uzyskania informacji na temat NGO stanowią 
również rządowe regulacje dotyczące klasyfikacji organizacji (publiczna 
czy non-profit). Publiczne NGO, na przykład, kierują usługi tylko do 
swoich członków. 



116 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

7 czerwca 2013 – Konferencja „Europa – projekt rządów czy obywateli?”
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Prawo dla organizacji pozarządowych w krajach 
wyszehradzkich – wyzwania i możliwości

Eszter Hartay

Od początków transformacji politycznej w Europie Środkowo-Wschod-
niej minęło już ponad 20 lat. W trakcie zmiany systemowej w państwach 
regionu doszło do utworzenia wstępnych ram prawnych niezbędnych 
do funkcjonowania reżimu demokratycznego. W  ramach tych zmian 
wprowadzono również wolność stowarzyszania się i  możliwości two-
rzenia osób prawnych zarówno do celów biznesowych, jak i non-profit.
W następnych latach zmiany prawodawstwa regulującego działania sek-
tora non-profit były już tylko sporadyczne, przede wszystkim za sprawą 
dość wczesnego rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z  Unią Europejską, 
po których przez kolejne 15 lat państwa regionu koncentrowały się na 
tym, by sprostać wymaganiom stawianym przez UE. Wymagania te nie 
obejmowały obszaru działania organizacji pozarządowych, więc prawo-
dawcy tej dziedzinie poświęcali niewiele uwagi.
Można jednak wskazać swego rodzaju kamienie milowe w  prawodaw-
stwie większości krajów regionu – wprowadzenie statusu organizacji po-
żytku publicznego (public benefit organization – PBO, w polskim nazew-
nictwie OPP) na Węgrzech i w Polsce, prawo % na Węgrzech i na Słowacji, 
ustanowienie nowej formy fundacji w Republice Czeskiej. Były to jednak 
elementy konkretnego programu politycznego, wprowadzano pojedyn-
czą zasadę prawną, czemu nie towarzyszyła zazwyczaj długoterminowa 
wizja budowania sektora pozarządowego i, w szerszym ujęciu, społeczeń-
stwa obywatelskiego. Efektem tego typu sytuacji jest np. brak spójności 
pomiędzy statusem organizacji pożytku publicznego a przypisanymi do 
niego przywilejami podatkowymi. W ostatnich latach wszystkie kraje wy-
szehradzkie dotarły do etapu, na którym rewidują podstawowe ramy pra-
wodawcze ustanowione dla organizacji pozarządowych 10-15 lat temu.
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Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim z perspektywy czasu może-
my zauważyć, że wprowadzone wówczas ramy prawne niejednokrotnie 
zostały po prostu skopiowane lub zaadaptowane z modelu zachodnio-
europejskiego, głównie niemieckiego czy francuskiego, i niekoniecznie 
są adekwatne do sytuacji w danym kraju. Na przykład oparte na modelu 
niemieckim węgierskie przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają po-
jęcie tzw. fundacji zamkniętej (closed foundation) jako głównej formy 
fundacji. Forma ta zakłada istnienie jednego fundatora, który przekazuje 
kapitał na rzecz fundacji i niemożliwe jest dokonywanie kolejnych wkła-
dów w  przyszłości. W  rzeczywistości, poza Fundacją Sorosa, sytuacja 
tego typu nie miała miejsca na Węgrzech aż do roku 2003. Znakomita 
większość węgierskich fundacji to małe instytucje z kilkoma fundatora-
mi, w których większość kapitału zostaje wniesiona już po ich powsta-
niu. W rezultacie tych nieadekwatnych przepisów prawnych większość 
fundacji boryka się z problemami strukturalnymi i zarządczymi. Rów-
nież kodeks cywilny jest w ostatnich latach przedmiotem reform.
Podczas gdy w prawie dotyczącym przedsiębiorstw, konkurencji, zamó-
wień publicznych itp. zaszły olbrzymie zmiany wynikające z priorytetów 
Unii Europejskiej, podstawa całego prawodawstwa – kodeks cywilny, po-
został w  niezmienionych ramach i  jest obecnie przestarzały. Republika 
Czeska, Węgry i Słowacja wszystkie zdecydowały się na rewizję struktu-
ry prawa cywilnego, jego modernizację, która miałaby odpowiedzieć na 
wyzwania globalizacji, a także wprowadzić acquis do systemu prawnego. 
Można stwierdzić, że proces rewizji ram prawnych, w których działają or-
ganizacje pozarządowe, a także kodeksu cywilnego i prawa dotyczącego 
fundacji, podjęty przez kraje wyszehradzkie, jest zarówno naturalny, jak 
i wynika z praktycznej potrzeby. W okresie, kiedy sektor non-profit jest 
w nowej fazie rozwoju, po boomie lat dziewięćdziesiątych i w pewnym 
sensie bolesnej konsolidacji ostatnich lat, potrzeba nowych form i zasad 
prawnych, nowych źródeł działania i zbudowania nowych relacji z intere-
sariuszami (zmiany z „ilości” na „jakość”). 
Słowacja przechodzi ten sam proces, co jej sąsiedzi, borykając się w tym 
czasie również ze specyficznymi dla tego kraju dylematami. Ma dość libe-
ralne prawo o stowarzyszeniach, dość rygorystyczną ustawę o fundacjach, 
żadnych ulg podatkowych dla darczyńców, ale najchętniej w rejonie pro-
muje hojność w zakresie przekazywania % podatków na cele dobroczyn-
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ne (tzw. prawo procenta). Dla prawa % wymagana jest rejestracja statusu 
„quasi-OPP”. Bez wątpienia brakuje tam istotnych elementów regulacji 
prawa w  zakresie działania organizacji pozarządowych (przede wszyst-
kim spójności pomiędzy ulgami podatkowymi a przekazywaniem daro-
wizn na cele społeczne). Z powodu braku wypracowanego szczegółowego 
planu słowackie organizacje, rząd, prawodawcy i inni interesariusze będą 
musieli jednak dopiero przedyskutować i wypracować sposób udoskona-
lenia obecnego środowiska prawno-podatkowego.

W jaki sposób przebiegały podobne dyskusje  
w „starych” państwach członkowskich UE  

i jaki jest stan tamtejszego prawodawstwa regulującego 
działania organizacji pozarządowych?  

Czy ich prawo jest porównywalne z prawem tworzonym 
właśnie w krajach wyszehradzkich  

i czy jest z nim kompatybilne?

W „starych” państwach UE prawodawstwo dotyczące organizacji poza-
rządowych wyewoluowało w różnych kierunkach. Ogólnie rzecz biorąc, 
możemy mówić o  czterech modelach, które odzwierciedlają role lub 
funkcje społeczeństwa obywatelskiego i stosunek organizacji pozarzą-
dowych do państwa (modele anglosaski, kontynentalny, skandynawski 
i śródziemnomorski). W krajach anglosaskich i w modelu kontynental-
nym organizacje pozarządowe mają stosunkowo duży udział w  dzie-
dzinie usług publicznych (np. w systemie opieki nad starszymi ludźmi, 
edukacji przedszkolnej, planowaniu przestrzeni publicznej). W związku 
z  tym są one na ogół bardzo zinstytucjonalizowane. Zupełnie inaczej 
jest w modelach skandynawskim czy śródziemnomorskim, gdzie pań-
stwo zapewnia większość usług publicznych bezpośrednio. Z  drugiej 
strony, w modelu anglosaskim i skandynawskim sektor non-profit jest 
właściwie niezależny od państwa i opiera się na swoich wewnętrznych 
zasobach, podczas gdy w  modelu kontynentalnym i  śródziemnomor-
skim organizacje pozarządowe są w dużej mierze zależne od rządu i czę-
sto z nim powiązane (lub z innymi uczestnikami życia politycznego, jak 
kościoły czy związki zawodowe). Mając powyższe na uwadze, można 
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założyć, że sektor non-profit w Europie Środkowej i Wschodniej będzie 
podążał którąś ze ścieżek wytyczonych przez bardziej rozwinięte regio-
ny, wydaje się, że najprawdopodobniej będzie to model kontynentalny 
lub anglosaski.
Warto jednak dodać, że każdy kraj, niezależnie od modelu, ma swo-
ją specyfikę. Dotyczy to np. roli i  prawnych ram działania fundacji. 
W  Niemczech dominują względnie małe, prywatne fundacje prowa-
dzące działalność dotacyjną, z  politycznego punktu widzenia ich rola 
nie jest duża; we Francji istnieją przede wszystkim fundacje kontrolo-
wane przez państwo, które wspierają mniejsze prywatne, będące pod 
ich parasolem; w  Holandii natomiast działają zarówno mniejsze fun-
dacje (operating foundations), jak i większe, grantodawcze, wśród jed-
nych i drugich można znaleźć zarówno fundacje świadczące usługi, jak 
i rzecznicze, nieróżniące się od pozostałych organizacji pozarządowych. 
Biorąc pod uwagę obraz całego sektora non-profit, wszystkie trzy kra-
je są przykładami modelu kontynentalnego, ale koncentrując się na sa-
mych fundacjach i stowarzyszeniach, widzimy, że w każdym z państw 
organizacje odgrywają inną rolę. W związku z tym bardzo trudno opisać 
ogólne kierunki rozwoju sektora w Europie Zachodniej i, w konsekwen-
cji, określić wspólne ramy prawne i regulacyjne. W zasadzie regulacje 
skodyfikowały praktykę, która samoistnie rozwinęła się wcześniej. Z hi-
storycznego punktu widzenia ich zadaniem było odzwierciedlenie ist-
niejącej sytuacji, a nie jej ukształtowanie na nowo czy nadanie kierunku 
rozwojowi organizacji pozarządowych. Tymczasem kraje Europy Środ-
kowo-Wschodniej mają teraz za zadanie podjąć próbę ustalenia, jak ich 
sektor non-profit będzie wyglądał w przyszłości. Jednym z największych 
problemów ostatnich dziesięciu lat jest fakt, że żaden dotychczasowy 
rząd nie podjął wysiłku stworzenia (wraz z organizacjami) wizji społe-
czeństwa obywatelskiego, jakie chciałby budować. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że nawet jeśli taka wizja by powstała, to brakuje środków, 
żeby określić, jakiego rodzaju prawodawstwo najlepiej by tę wizję rea-
lizowało, w tym przede wszystkim wiarygodnych danych i badań, które 
prezentowałyby wpływ prawodawstwa na organizacje pozarządowe za-
równo w Europie, jak i na całym świecie. W ciągu ostatnich piętnastu 
lat poświęca się jednak coraz więcej uwagi temu zagadnieniu również 
w Europie Zachodniej. Pośród wielu czynnków wpływających na wzmo-
żone zainteresowanie organizacjami pozarządowymi warto podkreślić 
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trzy najważniejsze: (a) ogólny kryzys państwa opiekuńczego zmusił 
rządy do zwrócenia większej uwagi na system redystrybucji dóbr i po-
tencjalny udział organizacji non-profit w tym systemie; (b) równolegle 
rozpoczęła się dyskusja na temat ekonomii społecznej (która obejmuje 
zarówno podmioty działające non profit, jak i te nastawione na zysk), (c) 
debata na temat zaangażowania obywateli w sprawy Unii Europejskiej 
zwróciła uwagę na rolę organizacji pozarządowych i  społeczeństwa 
obywatelskiego w docieraniu do obywateli.
Ze względu na wymienione powyżej czynniki niektóre kraje poddały 
historyczne funkcje i relacje państwa z organizacjami pozarządowymi 
ponownej ocenie. Niemcy wprowadziły w 2000 roku nowe przepisy po-
datkowe, które zachęcają do tworzenia fundacji (endowed foundations), 
zwiększając w ten sposób liczbę nowych podmiotów zakładanych w cią-
gu ostatnich pięciu lat przez nowe, wzbogacone ostatnio pokolenie. 
Francja przyjęła Kartę wzajemnych zobowiązań państwa i stowarzyszeń 
(2001), która wprowadziła nowe mechanizmy finansowania stowarzy-
szeń. Natomiast Wielka Brytania od 1998 roku wpowadza między-
sektorowe porozumienia na szczeblu krajowym i  lokalnym (wspólnie 
uzgodnione ramy współpracy między rządem a trzecim sektorem), wy-
pracowała także nowy status organizacji non-profit pod nazwą Com-
munity Interest Company (spółka działająca na rzecz dobra wspólnoty) 
i prowadzi debatę nad nowym prawodawstwem dotyczącym dobroczyn-
ności. W tym samym czasie Belgia przyjęła nowe zasady finansowania 
i księgowości dla organizacji non-profit, a Portugalia od 2003 roku ma 
Prawo o wolontariuszach. Można by wydłużać tę listę o kolejne kraje, by 
potwierdzić, że Europa Zachodnia w tym samym czasie co Środkowo-
-Wschodnia koncentruje swoje zainteresowanie na organizacjach non-
-profit.
Chociaż nastąpił wzrost zainteresowania tym sektorem na poziomie 
państw członkowskich, wciąż nie ma regulacji ani wymogów oddzia-
ływujących na sektor z poziomu europejskiego, poza dwiema kwestia-
mi: (1) wszystkie państwa członkowskie przyjęły regulację dotyczącą 
podatku VAT, uchylającą wszystkie zwolnienia podatkowe, z  których 
organizacje pozarządowe wcześniej korzystały, (2) w Białej księdze nt. 
dobrego rządzenia w Europie i w uszczegóławiających ją dokumentach 
wykonawczych opisano dokładnie obowiązek włączania organizacji po-
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zarządowych w  proces podejmowania decyzji na poziomie krajowym 
i unijnym. Warto również odnotować ważną nowość: organizacje non-
-profit pojawiły się w centrum uwagi w kontekście walki z terroryzmem, 
co doprowadziło do podjęcia pierwszej próby uregulowania działań 
NGO poprzez propozycję odgórnego wprowadzenia przez UE wspól-
nych standardów minimalnych.

Czy w którymkolwiek państwie istnieje specyficzne 
prawodawstwo dotyczące organizacji pozarządowych, 

które mogłoby zostać wykorzystane  
jako model przez inne kraje?

Należy pamiętać o „zasadzie nietransferowalności prawa.”1 Każde pań-
stwo tworzy specyficzne warunki, nawet jeśli jego kultura społeczna 
i prawna są bardzo podobne do warunków w innym kraju. Oczywiście 
istnieją jednak przykłady rozwiązań i  dobre praktyki, które powin-
ny być analizowane i odpowiednio adaptowane, ale najważniejsze jest 
uwzględnianie w czasie tego procesu całego obrazu lokalnej specyfiki, 
a nie koncentrowanie się na jednym wyrwanym z kontekstu fragmencie. 
Na przykład w kilku krajach (w tym na Słowacji), gdzie wprowadzono 
prawo %, tradycyjne formy ulg podatkowych zostały ograniczone lub 
zniesione. Również umowy zawierane przez administrację publiczną 
z trzecim sektorem, jak te wypracowane w Wielkiej Brytanii, mają rację 
bytu w państwie, gdzie istnieje wielowiekowa tradycja „umów dżentel-
meńskich”. Natomiast w  środowisku, gdzie tego typu tradycji nie ma, 
umowa taka może stać się tylko formalnym mechanizmem konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi.

1  Za dr. prof. Hansem Munknerem z University of Hamburg.
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Czy toczą się obecnie w UE jakieś procesy legislacyjne, 
które mogą mieć wpływ na politykę poszczególnych 

państw członkowskich i rozwój prawodawstwa 
odnoszącego się do organizacji pozarządowych?

Europejskie Centrum Fundacji – organizacja sieciowa – podjęło dzia-
łania na rzecz wprowadzenia europejskiego prawa dotyczącego funda-
cji i  stowarzyszeń. Jednakże Komisja Europejska niedawno odrzuciła 
taką inicjatywę. W przypadku fundacji istnienie jednolitych, wspólnych 
przepisów oznaczałoby na przykład, że fundacja, która została zareje-
strowana w  dowolnym państwie członkowskim na mocy tego doku-
mentu kwalifikuje się do skorzystania z  darowizny podlegającej uldze 
podatkowej w każdym innym państwie członkowskim. Jednak, chociaż 
te działania są w toku, prawdopodobieństwo, że Komisja przychyli się 
do takiego rozwiązania, jest bardzo niewielkie. Najważniejszą zmianą na 
poziomie europejskim, która bezpośrednio wpływa na działanie organi-
zacji non-profit, jest Komunikat Komisji z grudnia 2005 roku w sprawie 
prewencji i  zwalczania finansowania terroryzmu poprzez pogłębioną 
koordynację na szczeblu krajowym oraz zwiększenie przejrzystości sek-
tora organizacji nienastawionych na zysk oraz rekomendacji dla państw 
członkowskich. 
Komunikat był wynikiem inicjatywy Dyrekcji Generalnej Komisji Eu-
ropejskiej ds. sprawiedliwości, wolności i  bezpieczeństwa pod nazwą 
„Projekt zalecenia dla państw członkowskich w odniesieniu do kodek-
su postępowania dla organizacji non-profit w celu promowania najlep-
szych praktych przejrzystości i odpowiedzialności”. Powyższa inicjaty-
wa miała na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności sektora 
non-profit w całej Europie, a tym samym ograniczenie możliwości wy-
korzystywania organizacji pozarządowych do celów przestępczych, 
w tym działań terrorystycznych. oraz wskazanie wytycznych dla państw 
członkowskich do wdrożenia specjalnej rekomenacji nr VIII na temat 
organizacji non-profit przygotowanej przez europejską FATF. Powyższe 
działania mogą w  efekcie doprowadzić do określenia ogólnoeuropej-
skich danych rejestracyjnych organizacji pozarządowych, a także wspól-
nych minimalnych kryteriów uzyskania funduszy UE.
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Aktywność społeczna na Słowacji  
– stan obecny i wyzwania

Martin Bútora

Wstęp: wyboista droga do demokratycznej konsolidacji

Po upadku poprzedniego reżimu aktywność obywatelska na Słowacji 
przeszła przez kilka faz rozwoju.
Nowe przepisy dotyczące swobody zrzeszania się i zgromadzeń, które 
weszły w życie wkrótce po „aksamitnej rewolucji” z listopada 1989 roku, 
doprowadziły do nagłego wzrostu aktywności obywatelskiej. Powstały 
nowe partie polityczne, organizacje zawodowe lub handlowe oraz nie-
zależne związki zawodowe; wyrosły dziesiątki grup wolontariackich, 
a na scenę publiczną wkroczyły wolne media. Pojawiły się organizacje, 
których powstawanie było w poprzednim reżimie utrudnione, m.in sto-
warzyszenia kościelne, a  wiele podmiotów, które funkcjonowały pod 
rządami komunistów, przeszło transformację.
Na początku lat dziewięćdziesiątych na Słowacji działało już kilka ty-
sięcy stowarzyszeń. W 1994 r. założona została organizacja parasolowa 
Gremium Trzeciego Sektora, która stała się partnerem dla rządu. Jej ce-
lem była poprawa warunków prawnych i podatkowych, w jakich działał 
sektor non-profit, oraz informowanie opinii publicznej o  działalności 
organizacji pozarządowych.
Druga połowa lat dziewięćdziesiątych była okresem bardziej skompliko-
wanym: to czas istnienia półautorytarnego rządu, który próbował ogra-
niczyć niezależność sektora pozarządowego. Aby lepiej zrozumieć pod-
stawowe czynniki polityczne i  społeczne, które stały się istotne w  tym 
okresie, warto krótko przypomnieć wcześniejsze wydarzenia. Poza trze-
ma podstawowymi, niełatwymi zadaniami (zastąpienie rządów jednej 
partii pluralistycznym systemem politycznym, zbudowanie gospodarki 
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rynkowej, znalezienie odpowiedniej formy dla koegzystencji Czechów 
i Słowaków we wspólnym państwie) pojawiły się nowe problemy. Rosną-
ce bezrobocie – trzy razy wyższe niż w czeskiej części państwa – stało się 
bolesną rzeczywistością. Obniżył się poziom życia, w następstwie czego 
pojawiły się poważne napięcia społeczne; w jednorodnym wcześniej spo-
łeczeństwie na pierwszy plan wysunęły się nierówności społeczne, które 
doprowadziły do pogłębiających się uczuć frustracji i niezadowolenia.
Po wyborach 1992 w następstwie „aksamitnej rewolucji” doszło do „ak-
samitnego rozwodu”. Ogłoszono sukces pokojowej formy podziału, ale 
wielu obywateli odebrało ten proces z dezaprobatą albo miało ambiwa-
lentne odczucia. Na Słowacji poddano w wątpliwość nie tylko słuszność 
przeprowadzenia podziału bez referendum, ale także dobrą wolę zwy-
cięzców wyborów z 1992 roku, w szczególności Vladimíra Mečiara, lide-
ra Ruchu na rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS).
Mečiarowska mieszanka nacjonalizmu i  populizmu nie była jedynym 
czynnikiem komplikującym sytuację. Budowa państwa narodowego 
okazała się niełatwym wyzwaniem. Na ziemiach czeskich istniała trady-
cja państwowości, działający aparat państwowy, tradycje demokratycz-
ne, Czechy były jednorodne etnicznie i wspierały się na silniejszej go-
spodarce, nowa Republika Słowacka natomiast była w mniej korzystnej 
sytuacji. Administrację państwową i nowe instytucje należało dopiero 
zbudować, niektóre z  nich zupełnie od nowa. Wspieranie gospodarki 
rynkowej było niełatwe ze względu na historię Słowacji – jej opóźnioną 
modernizację i dominację przemysłu ciężkiego, w tym zbrojeniowego. 
Czterdzieści lat życia w socjalistycznym państwie opiekuńczym dopro-
wadziło wielu Słowaków do przekonania, że tak drastyczny wzrost bez-
robocia to zbyt wysoka cena za wolność.
Mečiar, polityk bez skrupułów z autokratycznymi skłonnościami, zbu-
dował swoją popularność i siłę na obietnicy, że rozwiąże problemy kraju, 
jeśli tylko będzie miał możliwość rządzić jako niekwestionowany lider. 
Jego niedemokratyczny styl rządzenia, wkrótce nazwany „mečiary-
zmem”, odcisnął swoje piętno na kulturze politycznej Słowacji. Zasada 
„zwycięzca bierze wszystko”, niechęć do poszukiwania konsensusu, brak 
szacunku dla poglądów mniejszości i określanie krytyki mianem „anty-
słowackiej” i  „antypaństwowej” stały się powszechne. Elity polityczne 
były spolaryzowane, ostre podziały wtargnęły również do słowackich 



126 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

rodzin. I  choć Słowacja miała opozycję polityczną, parę niezależnych 
mediów, względnie autonomiczne związki zawodowe i  uniwersytety 
oraz prężne społeczeństwo obywatelskie, nie wspominając niezależnego 
Trybunału Konstytucyjnego i prezydenta, kraj był daleko za swoimi są-
siadami i nie spełniał kryteriów akcesyjnych Unii Europejskiej i NATO.
Autorytarna postawa rządu miała jednak również niezamierzone pozy-
tywne rezultaty. Obywatele zaczęli przykładać większą wagę do kwestii 
demokracji. Dzięki ogromnej mobilizacji obywatelskiej, współorgani-
zowanej przez sektor pozarządowy, Mečiar został pokonany w wybo-
rach parlamentarnych w  1998 roku przy 84-procentowej frekwencji, 
a do władzy doszła szeroka demokratyczna koalicja. Sytuacja radykalnie 
zmieniła się na lepsze, a w ciągu kolejnych ośmiu lat, 1998-2006, admi-
nistracja prowadzona przez premiera Mikuláša Dzurindę ze Słowackiej 
Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej (SDKÚ) wprowadziła szereg re-
form strukturalnych (część z nich była trudna dla społeczeństwa), które 
stworzyły korzystne warunki dla pomyślnego zakończenia procesu inte-
gracji z UE i NATO.
Pomimo głosów sceptycznych okazało się, że Słowacy są w stanie „grać 
w demokrację”. Istotnie, społeczeństwo słowackie wykazało się imponu-
jącą zdolnością „społecznego uczenia się”, w pewnym sensie powtarza-
jąc swoje doświadczenia z pierwszej połowy XX wieku, kiedy to reżim 
autorytarny wojennej Republiki Słowackiej, sojusznik nazistowskich 
Niemiec Hitlera, odpowiedzialny za wysłanie słowackich Żydów do na-
zistowskich obozów koncentracyjnych, został zakwestionowany przez 
antyfaszystowskie powstanie.
Kolejny rząd koalicyjny kierowany przez Roberta Fico z socjaldemokra-
tycznej partii Smer (SMER-SD) rządził krajem od 2006 do 2010 roku. 
W tym czasie można dostrzec oznaki pogorszenia się jakości demokra-
cji, w tym liczne przypadki partyjnego nepotyzmu, skandale korupcyj-
ne, podważanie mechanizmów kontrolnych, problemy w sądownictwie 
i wykorzystywanie retoryki antywęgierskiej jako narzędzia mobilizacji 
wyborców. W reakcji na te tendencje wybory 2010 wyniosły do władzy 
nowy rząd centroprawicowy z Ivetą Radičovą z SDKÚ na czele. Obiecała 
ona walkę z korupcją, zwiększenie transparentności administracji pub-
licznej oraz poprawę stanu sądownictwa. Zobowiązała się również do 
brania pod uwagę głosu obywateli – w tym celu utworzono Biuro Pełno-
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mocnika Rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które miało 
za zadanie poprawę komunikacji między państwem, trzecim sektorem 
i całym społeczeństwem.
Koalicja jednak upadła ze względu na konflikty wewnętrzne, a przed-
terminowe wybory w 2012 roku zaowocowały spektakularnym zwycię-
stwem Roberta Fico ze Smer-SD, który utworzył rząd jednopartyjny. 
Jego program zakładał wzmocnienie roli państwa, nie było więc jasne, 
jaki rodzaj relacji nowa administracja wytworzy z  trzecim sektorem 
(współpracę, konfrontację, komplementarność czy kooptację), jak bar-
dzo otwarty będzie ten nowy gabinet na kontrolę zewnętrzną i krytykę, 
i  jak będzie się komunikować z przedstawicielami społeczeństwa oby-
watelskiego. Po pewnym wahaniu nowy gabinet zgodził się na dialog 
z trzecim sektorem.
Formalna ciągłość z poprzednim okresem została zachowana poprzez 
funkcję pełnomocnika, którego głównym zadaniem było koordynowa-
nie Planu działania dla Strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
na Słowacji w okresie 2012-2013, jak również Planu działania dla Inicja-
tywy otwarty rząd (obydwa dokumenty zostały przyjęte przez poprzed-
nią administrację). Przedstawiciele trzeciego sektora obecnie zasiadają 
w Rządowej radzie na rzecz pozarządowych organizacji non-profit, jak 
również Rządowej radzie ds. praw człowieka, mniejszości narodowych 
i równouprawnienia. To stworzyło ramy dla bardziej systematycznej ko-
munikacji pomiędzy gabinetem i innymi aktorami społeczeństwa oby-
watelskiego, niż ta, która miała miejsce w  latach 2006-2010 i podczas 
pierwszej kadencji Fico.
Jednocześnie przedstawiciele trzeciego sektora wielokrotnie podkreśla-
li, że ich współpraca z nowym gabinetem nie oznacza, że trzeci sektor 
zrezygnuje ze swojej autonomii i niezależności. Wskazywali oni, że kon-
trola władzy wykonawczej i krytyka jej działania jest równie ważna, jak 
komunikacja i współpraca. Wiele organizacji strażniczych, think tanki 
i działacze obywatelscy kontynuowali swoją niezależną pracę. W 2012 r. 
debata w mediach słowackich koncentrowała się na problemie związa-
nym z pojawiającym się zjawiskiem korporatyzmu. Krytycy twierdzili, że 
chociaż niektóre państwa demokratyczne wypracowały modele częścio-
wo korporatystyczne, to jednak w tych krajach równowagę gwarantują 
rządy koalicyjne, silne uprawnienia nadzorcze parlamentu, wpływowe 
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i  niezależne media oraz sądownictwo o  niepodważalnym autorytecie 
i skuteczności. Ponieważ warunki te nie zostały zapewnione na Słowa-
cji, to próby wprowadzenia korporacyjnego modelu przez rząd jednej 
partii stwarzają poważne zagrożenia. A  dziś, w  roku 2013, następuje 
coraz większa koncentracja władzy – wykonawczej, ustawodawczej, są-
downiczej itp. – w rękach jednego podmiotu politycznego, co spotyka 
się ze wzmożoną krytyką instytucji obywatelskich.

Różnorodność aktywności obywatelskiej 

Do oceny osiągnięć dwóch ostatnich dekad można wykorzystać metafo-
rę szklanki, która jest w połowie pełna lub w połowie pusta. Z bardziej 
optymistycznego punktu widzenia Słowacja jest krajem, który poniósł 
wiele porażek, ale udało mu się podnieść, wprowadzić na nowo zasady 
demokracji i powrócić na ścieżkę integracji euroatlantyckiej. Z perspek-
tywy tego sukcesu zmiany lub perturbacje władzy politycznej nie mają 
aż takiego znaczenia. Jednak Słowacja nadal cierpi z powodu nieefek-
tywnej biurokracji państwowej, powszechnej korupcji i budzącego wąt-
pliwości niesprawnego sądownictwa. Istnieje szkielet instytucji publicz-
nych, ale niektóre z nich nie są rzeczywiście demokratyczne.
Wydaje się, że niezależnie od oceny obecnej sytuacji za najistotniejszy 
problem i wyzwanie stojące przed Słowacją należy uznać potrzebę zmia-
ny mentalności. W tych warunkach aktywni obywatele i ich organizacje 
odgrywają ważną rolę w poprawie jakości demokracji.
Trzeci sektor na Słowacji (inaczej sektor non-profit, pozarządowy lub 
obywatelski) stworzył bogatą, różnorodną i elastyczną sieć form orga-
nizacyjnych, programów, inicjatyw i  pomysłów, dzięki którym nasze 
społeczeństwo idzie do przodu. Zbudował także fundament intelektu-
alny pod reformy społeczne, mechanizmy kontroli władzy, bronił inte-
resów różnych grup obywateli; stał się otwartym forum dla wcześniej 
niesłyszalnych głosów; stworzył ofertę usług społecznych; brał udział 
w  rozwiązywaniu problemów środowiska naturalnego, społecznych 
i zdrowotnych oraz reagował na potrzeby wsi, miast, gmin i regionów. 
Tysiące małych organizacji, inicjatyw, stowarzyszeń i grup wolontariu-
szy udowodniły swoją przydatność poprzez podjęcie pracy, której nikt 
inny wykonać nie mógł, i udało się dokonać niezwykłych rzeczy.
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Pomimo skomplikowanego dziedzictwa niedemokratycznych warun-
ków, zacofania i braku ciągłości, działaczom obywatelskim i wolontariu-
szom udało się zaangażować i zmotywować do działania szersze kręgi 
społeczeństwa, ponieważ zaoferowali zrozumiałe i możliwe do przyjęcia 
koncepcje wolności, solidarności i aktywności, zgodne z demokratycz-
ną modernizacją, obalając dominujący etos obywatelskiej bezradności, 
a także skłonność do stawiania interesów prywatnych ponad dobro pub-
liczne. Wykazali się wyjątkową zdolnością do współdziałania na rzecz 
ważnych celów, prowadzenia kampanii społecznych, znajdowania spo-
sobów pomocy grupom wykluczonym społecznie, angażowania lokal-
nych elit na rzecz społecznie użytecznych działań w wielu dziedzinach 
i znajdowania wsparcia zarówno w kraju, jak i za granicą.
W tej chwili na Słowacji istnieje około 40 różnych platform, federacji 
i  budowanych ad hoc koalicji organizacji obywatelskich, zawiązanych 
w oparciu o wspólne interesy społeczne lub regionalne. Wśród ponad 37 
tys. oficjalnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych istnieje ok. 
33 tys. stowarzyszeń. Według szacunków ekspertów, około jedna trze-
cia z zarejestrowanych organizacji działa aktywnie. Stan ten odpowiada 
sytuacji sektorów pozarządowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech. 
Poza podstawowymi formami prawnymi organizacji pozarządowych, 
funkcjonują też organizacje kościelne. W 2012 r. łączna liczba wszyst-
kich typów organizacji (organizacji pozarządowych i  kościelnych) za-
rejestrowanych w  Republice Słowackiej przekroczyła 40 tys. W  ostat-
nich latach wzrosła też liczba nieformalnych, niezarejestrowanych form 
aktywności obywatelskiej – wspólnot, ruchów miejskich, wolontariatu, 
stowarzyszeń zawodowych i działań organizowanych poprzez interne-
towe serwisy społecznościowe.
Niezbędnym elementem zdrowego sektora pozarządowego stają się 
instytuty badawcze, ośrodki analityczne i  think tanki oraz organiza-
cje pozarządowe podejmujące tematykę praw człowieka i prowadzące 
działania strażnicze. Koncentrują się one na problemach odpowiedzial-
ności władzy i dobrego rządzenia. Nawet jeśli ich działalność to tylko 
nieznaczna część aktywności całego sektora non-profit, to właśnie one 
mają decydujący wpływ na życie publiczne. Podnoszą poziom demokra-
tyzacji, przestrzegania praw człowieka, realizacji reform gospodarczych 
oraz dobrego rządzenia, przede wszystkim poprzez programowanie 
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i  kształtowanie debaty publicznej na temat ważnych problemów spo-
łecznych i realizacji innowacji społecznych.
Instytuty polityczne, naukowcy i  tworzone ad hoc grupy ekspertów 
i uczonych angażowały się w szereg inicjatyw rzeczniczych, takich jak 
inicjatywa reformy struktur administracji publicznej („Na rzecz refor-
my administracji publicznej”, 2000), inicjatywy na rzecz poprawy go-
spodarowania odpadami („Na rzecz dobrego prawa o gospodarowaniu 
odpadami”, 2001), lub te koncentrujące się na podnoszeniu świadomo-
ści społecznej na temat przemocy wobec kobiet (kampania „Co piąta 
kobieta”, 2002). Organizacje społeczeństwa obywatelskiego regularnie 
tworzą szerokie sojusze i prowadzą wspólne kampanie. Być może naj-
ważniejszym sukcesem była ogólnonarodowa kampania z 2000 roku na 
rzecz dostępu do informacji publicznej „Co nie jest tajne, jest publiczne”, 
wspierana przez ponad 120 organizacji pozarządowych i skupiającą po-
nad 100 tys. osób. Eksperci prawni związani z organizacjami pozarządo-
wymi odegrali w tej inicjatywie bardzo ważną rolę.
Stosunkowo nowym zjawiskiem jest rosnąca siła internetowych sieci 
społecznościowych i nowych mediów w organizowaniu aktywności oby-
watelskiej. Według regularnie przeprowadzanego przez Instytut Spraw 
Publicznych badania nad jakością demokracji, w obywatelskim dzienniku 
Changenet między 2004 a 2012 rokiem pojawiło się ponad 200 apeli, pe-
tycji, inicjatyw, deklaracji i publicznych opinii na temat proponowanych 
przepisów. Wspierane były przez dziesiątki tysięcy obywateli. Wśród syg-
natariuszy były znane osobistości życia publicznego, działacze obywatel-
scy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci z różnych dzie-
dzin, reprezentujący różne zawody, reprezentanci samorządów i politycy, 
a także wielu zwykłych obywateli. Te kampanie, inicjatywy i kontrowersje 
dotyczyły różnych spraw: polityk publicznych i kwestii demokracji, rzą-
dów prawa i zasad sprawiedliwości, problemów społecznych i gospodar-
czych, administracji publicznej i samorządowej, sytuacji mniejszości spo-
łecznych i praw człowieka, zagrożeń ze strony nacjonalizmów, ochrony 
środowiska i  dziedzictwa kulturowego, okoliczności działania mediów 
i polityki zatrudnienia w instytucjach publicznych. Inicjatywy na porta-
lu zachęcały do zapoznania się z różnymi zagadnieniami, a często także 
wzywały do interwencji. W publikowanych opiniach – zazwyczaj repre-
zentujących wysoki poziom merytoryczny – wzywano do zmiany.
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Najbardziej udaną z  tych kampanii była inicjatywa ekologiczna sło-
wackiego oddziału Greenpeace i różnych koalicji, które były w stanie 
połączyć aktywność badawczą z  działaniem. Organizatorzy kampa-
nii żądali, aby społeczności lokalne miały prawo wypowiedzenia się 
w sprawie projektów wydobycia uranu w swoich okolicach. Zgodnie 
ze słowackim prawem każda petycja, która uzyska 100 tys. podpisów, 
musi być omówiona przez parlament. Pod petycją dotyczącą tego za-
gadnienia podpisało się 113 tys. osób i  wpłynęła do parlamentu we 
wrześniu 2009 roku. W marcu 2010 roku ustawodawca zgodził się na 
zmiany w  przepisach prawa geologicznego i  górniczego, które przy-
znają społecznościom lokalnym, w tym także władzom miejskim i re-
gionalnym, więcej wpływu na ograniczenie rozwoju wydobycia złóż 
uranu. Było to nie tylko ogromne osiągnięcie słowackiego ruchu eko-
logicznego i inspiracja dla podobnych grup na całym świecie, ale także 
dobry przykład skutecznego działania na rzecz społeczeństwa obywa-
telskiego na Słowacji.
Inicjatywa dotycząca uranu była podręcznikowym przykładem skutecz-
nego współdziałania i  zarządzania obywatelską interwencją przy od-
działywaniu wielu czynników. Dużą rolę odegrały w tej sprawie „mocny” 
temat, profesjonalne przygotowanie i systematyczna praca, znajomość 
norm i przepisów prawnych oraz administracyjnych, umiejętność zna-
lezienia sojuszników i wskazania im potencjalnych korzyści (dla Związ-
ku Miast i Wsi oraz Związku Miast zmiana prawa, do której ostatecznie 
doszło, oznaczała perspektywę wzmocnienia władz lokalnych); atrak-
cyjna kampania; umiędzynarodowienie zagadnienia oraz intensywna 
współpraca z mediami.
Wiosną 2013 roku, w dużej mierze dzięki presji wywieranej przez społe-
czeństwo obywatelskie, organy ścigania w końcu zrezygnowały z postę-
powania karnego przeciwko reżyserce Zuzanie Piussi za reportaż „Cho-
roba trzeciej władzy”, który krytykował opłakany stan sądownictwa na 
Słowacji. Wiele szanowanych osobistości i  organizacji stwierdziło, że 
potencjalny wyrok dla Piussi jest nie tylko poważnym zagrożeniem dla 
wolności słowa i  twórczości artystycznej, ale także rażącym narusze-
niem Konstytucji Słowackiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności.
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Duża liczba aktywnych obywateli i  organizacji społeczeństwa obywa-
telskiego publicznie poparła ogólnonarodowy strajk nauczycieli i, nie 
będąc bezpośrednio zainteresowanymi, na różne sposoby wzięła w nim 
udział.
Po brutalnym incydencie, w  którym policjant z  Hurbanowa zastrzelił 
mieszkających tam Romów, wydawało się, że wybuchną społeczne nie-
pokoje. Zainspirowało to kilka organizacji pozarządowych (m.in. In-
stytut Romski, Centrum na rzecz Badań nad Pochodzeniem i Kulturą 
oraz Słowacki Instytut Mediacji) do wystosowania listu otwartego do 
przedstawicieli rządu, w którym wezwano polityków do powstrzymania 
się od stosowania środków represyjnych przeciw Romom i do zrobienia 
wszystkiego, co mozliwe, aby powstrzymać rosnącą nietolerancję wobec 
Romów, która zaczęła się pojawiać nawet na forach dyskusyjnych. Przy-
wódców politycznych wezwano także, by zaprzestali używania populi-
stycznej retoryki, wykorzystującej temat Romów, i zajęli się problemami 
ubogich społeczności romskich, najbardziej bezbronnej grupy ludności 
na Słowacji, z zachowaniem ich praw obywatelskich i praw człowieka.
W  2012 i  2013 roku doszło do eskalacji długo tłumionych napięć et-
nicznych. Problemy w  tej dziedzinie, zaniedbane przez poprzednie 
dziesięciolecia, dotyczyły nie tylko grup ekstremistycznych, ale tak-
że burmistrzów niektórych miast, którzy wezwali do „ochrony praw 
przyzwoitych ludzi”. W  niektórych publicznych akcjach antyromskich 
uczestniczyło stosunkowo dużo zwykłych mieszkańców.
Open Society Foundation rozpoczęła kampanię społeczną pod nazwą 
„Romowie: oto ich prawdziwa historia”, przedstawiającą historie życia 
poszczególnych Romów. Kampania miała za cel walkę z uprzedzeniami 
i negatywnymi stereotypami, przeciwstawiała się również „negatywnym 
doniesieniom dotyczącym Romów, które długo dominowały w słowa-
ckich mediach”.
Usunięcie – decyzją papieża Benedykta XVI – trnawskiego abp. Róberta 
Bezáka wywołało oburzenie części zainteresowanych obywateli. Według 
ambasady Stolicy Apostolskiej na Słowacji, abp Bezák został usunięty 
w związku z licznymi wnioskami składanymi zarówno przez obywateli, 
jak i  księży, jednak wielu wierzących, popieranych przez kilka szano-
wanych osobistości, zażądało bardziej szczegółowych wyjaśnień. Zwo-
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lennicy arcybiskupa zorganizowali w Bratysławie koncert na jego rzecz, 
wskazując, że działania Bezáka tworzyły pomost pomiędzy różnymi 
wyznaniami, a nawet między wierzącymi i niewierzącymi. Przekazem 
koncertu było hasło: „Szanujemy decyzję Ojca Świętego, ale nie może-
my milczeć. Jesteśmy posłusznymi owcami, ale nie chcemy być stadem”.
W  2012 r. Fundacja Pontis ustanowiła Fundusz na rzecz transparen-
tnej Słowacji w celu poprawienia stanu etyki, przejrzystości, demokracji 
i otoczenia biznesu poprzez wspieranie organizacji strażniczych i ana-
litycznych. Według Fundacji Pontis organizacje, które specjalizują się 
w zwalczaniu korupcji i klientelizmu oraz zwracają uwagę na nieetyczne 
i nieekonomiczne zarządzanie, są niezbędnym element demokracji. Po-
nieważ wiele z nich napotyka trudności w finansowaniu swojej działalno-
ści, Fundusz na rzecz transparentnej Słowacji ma na celu wspieranie ich 
niezależności. Oprócz słowackiego oddziału Transparency International 
Fundacja wspierała w 2012 roku także Instytut Polityki Zdrowotnej oraz 
Via Iuris i Sojusz Fair Play. Via Iuris, znana również jako Centrum Rzecz-
nictwa Obywatelskiego, pomaga obywatelom bronić ich praw i wspiera 
ich udział w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych, ale także 
bierze udział w  reformie systemu sądownictwa Słowacji oraz zwraca 
uwagę na niesprawiedliwość i łamanie prawa. Natomiast Sojusz Fair Play 
działa na rzecz etycznej, przejrzystej, profesjonalnej i skutecznej admi-
nistracji publicznej i politycznej reprezentacji. Kilka lat temu Sojusz Fair 
Play i Via Iuris wspólnie zapoczątkowały przyznawanie „Białego kruka”, 
corocznej nagrody honorującej osoby, które podejmują osobiste ryzyko, 
prezentują odwagę i uczciwość obywatelską i są gotowe stanąć w obro-
nie prawdy i sprawiedliwości, poświęcając swoje dobro osobiste na rzecz 
dobra publicznego. W 2012 r. wyróżnienie zostało przyznane informa-
torom (whistleblowerom), dzięki którym na światło dzienne wyszły nie-
etyczne zachowania osób publicznych i afery korupcyjne.
Dzięki działaniom słowackich organizacji pozarządowych w  obronie 
obywateli, których prawa zostały naruszone przez organy państwa lub 
administracji publicznej, sądy krajowe i międzynarodowe wydały kilka 
istotnych orzeczeń.
Po pierwsze, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Upośledzonym Umysło-
wo z zadowoleniem przyjęło orzeczenie wydane przez Trybunał Kon-
stytucyjny Republiki Słowackiej, który orzekł na korzyść skarżącego 
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w sprawie, w której sąd niższej instancji pozbawił go zdolności do czyn-
ności prawnych i w ten sposób naruszył jego prawo do życia prywatnego 
i rodzinnego, a także prawo do sprawiedliwego procesu oraz równości 
wobec prawa.
Po drugie, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że ukrywanie 
decyzji o zagospodarowaniu terenu, która miała być podstawą do wy-
dania zezwolenia na budowę wysypiska śmieci w miejscowości Pezinok, 
było bezprawne. Decyzja o  lokalizacji składowiska odpadów w  grani-
cach miasta wywołała falę oporu publicznego, który był aktywnie wspo-
magany przez kilka organizacji pozarządowych. Trybunał stwierdził, 
że opinia publiczna powinna mieć dostęp do decyzji planistycznych, 
dotyczących lokalizacji przedsięwzięć, które mają znaczący wpływ na 
środowisko.
Po trzecie, Europejski Trybunał Praw Człowieka w czerwcu 2012 roku 
podjął decyzję na rzecz skarżącej, która została wysterylizowana bez 
swojej zgody, wyrażonej w oparciu o odpowiednie informacje. Poradnia 
na rzecz Praw Obywatela i Człowieka, która reprezentowała skarżącą 
przed ETPC, otrzymała Nagrodę Republiki Francuskiej „Liberté – Ega-
lite – Fraternite” z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Aktywność społeczeństwa obywatelskiego przyjmowała w  2012 roku 
również inne formy – jako przykład można wymienić niektóre z nich.
Doroczna inicjatywa Naše Mesto (Nasze Miasto) zgromadziła 152 or-
ganizacje pozarządowye i  pracowników 80 firm i  organizacji, a  także 
około 5000 wolontariuszy, którzy pomogli posprzątać rzekę Mały Dunaj 
i przylegające do niej parki z dzikimi wysypiskami śmieci oraz pomalo-
wać kilometry ogrodzeń wokół kilkudziesięciu szkół i przedszkoli w 11 
słowackich miastach. Innym przykładem wolontariatu były Zielone Pa-
trole, wspólna nazwa dla grup obywateli, którzy nie chcieli stać bezczyn-
nie i zaczęli sprzątać dziesiątki zanieczyszczonych obszarów.
Fundacja SOCIA, która obchodziła w 2012 roku swoje dziesięciolecie, 
rozpoczęła kampanię „Starość nas dotyczy”. W ramach swojej działal-
ności organizuje również „Dzień Dziadków”, któremu towarzyszy kon-
kurs literacki, a jego celem jest promowanie dobrych stosunków między 
wnukami i  dziadkami. Pierwszą dekadę swojej działalności Fundacja 
oceniała w  następujący sposób: „Wspieramy nowoczesne projekty pi-
lotażowe, dostarczające usługi realizowane w ambulatoryjnych warun-
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kach w  naturalnym środowisku ich odbiorców. Staramy się wspierać 
niezależność naszych beneficjentów, pomóc im w mobilizacji własnych 
zasobów oraz wzmocnieniu relacji z lokalnymi społecznościami. Nasze 
programy grantowe wpłynęły na życie 200 tys. osób, które były w po-
trzebie lub miały poczucie zagrożenia.”
Fundacja Integra zorganizowała „Dzień Zniekształconych Luster”, 
imprezę, której celem było wpłynięcie na postawy ludzi wobec osób 
niepełnosprawnych umysłowo i  eliminowanie uprzedzeń. Natomiast 
Fundacja Karpacka zorganizowała czwartą edycję popularnej imprezy 
zatytułowanej „Motley – miasteczko non-profit”, w którym 11 organi-
zacji ze wschodniej Słowacji zaprezentowało swoje działania na rzecz 
„rozwiązania tych potrzeb społecznych, które są niewłaściwie traktowa-
ne przez organy rządowe, samorządowe lub sektor biznesu”.

Wyzwania na przyszłość

Pomimo bardzo wielu przejawów aktywności obywatelskiej nie można 
pominąć milczeniem przeszkód, które utrudniają organizacjom poza-
rządowym wniesienie większego wkładu w poprawę jakości życia i de-
mokracji na Słowacji.
Po pierwsze, kliki polityczne nadal odgrywają wielką rolę. Establishment 
dąży do stworzenia „klasy politycznej”, która działa w zamkniętych krę-
gach wzajemnego wsparcia i nie ma zamiaru słuchać niezależnych gło-
sów z zewnątrz. Co więcej, niektóre stowarzyszenia stworzono nie po 
to, aby zajmować się potrzebami obywateli, ale raczej by pomóc kliente-
listycznym kręgom pasożytować na finansach publicznych.
Po drugie, współpraca między rządem a organizacjami pozarządowymi 
jest często tylko nominalna. Przedstawiciele rządu zapraszają organiza-
cje pozarządowe do wzięcia udziału w opracowywaniu, dyskusji i prze-
glądzie inicjatyw legislacyjnych, a także strategii i polityk, ale ich opinie, 
wnioski i postulaty wielokrotnie są ignorowane. Ponadto rozdrobnienie 
inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych osłabia ich zdol-
ność do zorganizowanego działania w  opozycji wobec establishmen-
tu. Kilku urzędników państwowych dobrze rozumie istotę i  charakter 
aktywności obywatelskiej, dlatego wolą negocjować raczej z  korpora-
cyjnymi strukturami reprezentującymi różne interesy niż z  wolnymi, 
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aktywnymi obywatelami. Dlatego inicjatywy obywatelskie powinny pra-
cować nad udostępnianiem swoich idei szerszej publice oraz decyden-
tom, nad dotarciem do różnych grup i kręgów, aby dzięki temu mogły 
zwiększyć swój wpływ i zasięg oddziaływania. Wreszcie, ze względu na 
częste zmiany w zarządach i wśród pracowników organów administra-
cji publicznej, urzędom brak pamięci instytucjonalnej, co sprawia, że 
trudno zachować ciągłość współpracy i opierać się na wcześniejszych 
osiągnięciach.
Po trzecie, istnieją pewne ograniczenia uniemożliwiające rozszerzenie 
kręgów partycypacji społecznej. Początek gospodarki rynkowej przy-
niósł nowy rodzaj indywidualizmu, przejawiający się w nowych formach 
wyrafinowanej konsumpcji ludzi zamożnych z jednej strony, a z drugiej 
spowodował koncentrację ludzi borykających się z ubóstwem i brakiem 
bezpieczeństwa socjalnego na codziennym „związywaniu końca z koń-
cem”. Niektórzy ludzie nie angażują się, ponieważ zdają sobie sprawę, 
jak znaczny wysiłek musieliby włożyć w próbę zmiany swojego położe-
nia i jak rzadko ten wysiłek kończy się sukcesem. Organizatorzy różne-
go rodzaju protestów, kampanii i prób rewizji prawa na masową skalę 
mogliby nam wiele powiedzieć o  swojej frustracji. Oczywiście spadek 
zainteresowania partycypacją można też tłumaczyć niezamierzonym 
skutkiem otwarcia Słowacji na świat. Ludzie ambitni i  pewni siebie, 
zwłaszcza młodsi, mają teraz do wyboru: dołączyć do walki o poprawę 
sytuacji na Słowacji lub szukać innych opcji – na przykład wyjechać na 
studia za granicę lub tam rozwijać swoją karierę zawodową. Wszystkie 
te czynniki składają się na obniżoną zdolność jednostek do angażowania 
się w życie publiczne.
Po czwarte, wielu organizacjom pozarządowym brakuje zdolności do 
inwestowania w działania wolontariackie. Partycypacja społeczna osła-
biona jest z powodu niedostatecznego finansowania. Pieniądze z  fun-
duszy strukturalnych UE są często niedostępne dla organizacji pozarzą-
dowych. Kryzys gospodarczy nie tylko utrudnia pozyskanie środków od 
darczyńców indywidualnych i od osób prawnych, ogranicza potencjalne 
wsparcie rządu dla organizacji pozarządowych, ale także zmniejsza za-
interesowanie jednostek, rodzin i organizacji wolontariatem.
Po piąte, koncentracja na planach gospodarczych, wskaźnikach, licz-
bach i „twardych faktach” pośrednio wpływa na mentalność, mniejszą 
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wrażliwość na pojęcia takie jak solidarność, wspólnota, więzi społeczne 
i kapitał społeczny, które mogłyby stać się punktem wyjścia do rozmów 
dotyczących zasobów demokracji na Słowacji i za granicą. Media są peł-
ne doniesień o rozczarowaniu i niezadowoleniu społeczeństwa. Ogólny 
spadek zaufania społecznego, które jest kołem napędowym chęci zrze-
szania się i  współpracy, nakierowanych na rozwiązywanie wspólnych 
problemów i  poprawy jakości życia, uniemożliwia zdrowy rozwój po-
tencjału sektora obywatelskiego.
Na szczęście w tym samym czasie pojawiają się tendencje zmierzające 
w przeciwnym kierunku. 
Po pierwsze, wzrasta udział obywateli w rozwoju społeczeństwa i róż-
nych formach aktywności lokalnej, zarówno miejskiej, jak i wiejskiej. Po-
wstało kilkadziesiąt nowych inicjatyw, pojawili się nowi liderzy. Przede 
wszystkim dotyczy to obszarów takich, jak ochrona środowiska, trans-
port, kultura, architektura, edukacja i rozrywka.
Po drugie, rozwijają się działania organizacji pozarządowych w sferze 
działalności społecznej – koncentrują się głównie na opiece nad oso-
bami starszymi i  chorymi, także cierpiącymi na choroby przewlekłe, 
powstają hospicja i ośrodki kryzysowe. Swoją działalnością organizacje 
uzupełniają luki, których nie jest w stanie wypełnić państwo i które nie 
są wystarczająco atrakcyjne dla biznesu.
Po trzecie, swój wpływ na proces legislacyjny starają się zwiększyć rów-
nież organizacje zawodowe, które walczą o prawa i interesy określonych 
grup zawodowych. W tym samym czasie członkowie różnych zawodów 
zaczęli angażować się w działania na rzecz interesu publicznego.
Po czwarte, wiele z nowych projektów i programów ma również wymiar 
biznesowy, częściej można w  nich dostrzec ducha przedsiębiorczości 
i  lepsze zrozumienia świata korporacyjnego, dzięki czemu pojawia się 
szansa na wprowadzenie niezbędnej dynamiki do sektora non-profit.
Po piąte, u podstaw obywatelskiego zaangażowania w te nowe tendencje 
leży etos obywatelski, który ma wiele korzystnych cech: poczucie oso-
bistej odpowiedzialności za stan otaczającego nas świata, przekonanie, 
że te działania są sensowne, celowe i istotne, oraz dążenie do sprawied-
liwości społecznej.
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Historyczny kamień milowy

W ciągu niespełna wieku, od powstania Republiki Czechosłowackiej je-
sienią 1918 roku aż do teraz, Słowacja przeszła niezwykle dramatyczny 
rozwój. Sześć modeli zarządzania państwem, trzy systemy polityczne, 
w trakcie których na przemian wdrażano różne reżimy. W chwili pisania 
tych słów, latem 2013 roku – relacja demokratycznych i niedemokra-
tycznych reżimów została wyrównana. Przez około połowę tego okresu 
mieszkańcy Słowacji żyli pod rządami autorytarnymi, czasami nawet 
w warunkach totalitarnych, a przez drugie tyle korzystali z wolności.
To jakość i rozwój społeczeństwa obywatelskiego będą decydować o kie-
runku, w którym w kolejnych latach odchyli się wahadło odmierzające 
nadchodzące dekady istnienia Słowacji.
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Transparentność organizacji pozarządowych 
w krajach Grupy Wyszehradzkiej.  

Wyzwania i praktyka
Ryszard Skrzypiec

1. Znaczenie transparentności  
w działaniach organizacji pozarządowych

Transparentność – rozumiana jako czytelność wszelkich procesów de-
cyzyjnych – to istotny aspekt etyki działania organizacji pozarządo-
wych1, który wpływa na ich wizerunek w społeczeństwie, przekłada się 
na możliwości pozyskiwania zasobów i  w  efekcie determinuje jakość 
działania oraz zdolność do osiągania założonych przez nie celów.
Transparentność działania organizacji pozarządowych ujmowana bywa 
zarówno w regulacjach prawnych – np. w polskiej ustawie o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie2 czy słowackiej ustawie o or-
ganizacjach niedochodowych prowadzących działalność pożytku pub-
licznego (Zákon o  neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby)3 – jak i dokumentach samoregulacyjnych: sektorowych 
(np. węgierski kodeks etyki fundraisingu organizacji pozarządowych 
Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe)4 i środowiskowych (np. znak 
jakości Známka kvality czeskiego Forum Darczyńców5, kodeks wykorzy-
stywania wizerunku i informowania o prowadzonych działaniach Kódex 
1 Dla uproszczenia posługujemy się w tekście ogólnym terminem „organizacje pozarzą-
dowe” lub zamiennie „organizacje społeczeństwa obywatelskiego” bez uwzględniania 
zróżnicowania charakterystycznego dla każdego z państw V4. 
2 http://pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.
html (dostęp 8.02.2014 r.).
3 http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&LngID=0&zzsrlnkid=
5229159&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=13686&pa=15169 (dostęp 8.02.2014 r.).
4 http://www.atlathatosag.eu/etikai_kodex_leiras (dostęp 8.02.2014 r.).
5 http://donorsforum.cz/sluzby-a-projekty/znamka-kvality.html (dostęp 8.02.2014 r.).
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používania obrazov a  podávania správ słowackich organizacji działają-
cych w dziedzinie pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju6).

2. Transparentność organizacji pozarządowych  
z państw V4 w praktyce

W każdym z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) przed organizacjami 
pozarządowymi stoją innego rodzaju wyzwania w zakresie transparen-
tności, wydaje się jednak, że wspólnym jest niedostatek informacji na te-
mat samych organizacji, podejmowanych przez nie działań i osiąganych 
rezultatów. Znajduje to potwierdzenie w wynikach ostatniego Indeksu 
Stabilności (CSO Sustainability Index) z 2012 roku7.
W przypadku czeskich organizacji pozarządowych wskazuje się na dwa 
istotne problemy: niewielki odsetek organizacji publikujących raporty 
roczne na swoich stronach internetowych oraz, nierzadko, słabą jakość 
tych publikacji8.
W przypadku polskich organizacji stwierdza się, że choć wiele z nich 
publikuje swoje raporty roczne, co zresztą pozytywnie wpływa na ich 
rozwój, to jednak w przypadku wielu z nich trudno uzyskać wiarygod-
ne informacje o finansach, kadrach czy innych istotnych aspektach ich 
funkcjonowania. Co więcej, wskazuje się, że tylko nieliczne organizacje 
opracowały i wdrożyły kodeksy etyczne.
Na Słowacji jedynie organizacje prowadzące działalność pożytku pub-
licznego i fundacje mają obowiązek publikowania raportów rocznych9, 
jednak niektóre z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, nie mając 
tego obowiązku, publikują jednak raporty – bądź dla zademonstrowania 
swojej przejrzystości bądź jako element strategii fundraisingowych.
Węgierskie organizacje pozarządowe są zobowiązane na mocy przepi-
sów prawa do publikowania raportów z działalności, jednak sektor po-
zarządowy, jak do tej pory, nie wypracował wspólnego kodeksu etycz-

6 http://www.mvro.sk/sk/kodexy/kodex (dostęp 8.02.2014 r.).
7 http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society (dostęp 8.02.2014 r.).
8 Zob. także raport o transparentności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Cze-
chach Pavela Bachmanna Transparentnost organizací občanské společnosti, http://
www.avpo.cz/sdata/Bachman_monografie_141.pdf (dostęp 8.02.2014 r.).
9 Paragraf 34 przywołanej już tu ustawy o organizacjach.
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nego czy mechanizmów samoregulacji w zakresie transparentności. Co 
więcej, tylko nieliczne organizacje aktywnie promują te zachowania 
wśród swoich potencjalnych partnerów i opinii publicznej.

3. Działania wzmacniające transparentność organizacji 
pozarządowych w państwach V4

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że tylko część organizacji po-
zarządowych z państw V4 stosuje się do wymogu transparentnego dzia-
łania, rozumianego tu jako jak najszersze informowanie o  wszystkich 
(merytorycznych, finansowych, kadrowych i wszelkich innych) aspek-
tach działania organizacji. Motywacje po temu są generalnie dwojakiego 
rodzaju: obowiązek wynikający z przepisów prawa10 i dbałość o relacje 
z otoczeniem, na rzecz którego i w którym organizacja prowadzi dzia-
łalność, sprzyjające pozyskiwaniu zasobów niezbędnych do realizacji 
założonych celów.
Organizacje – świadome skutków braku transparentności swojego dzia-
łania – w  każdym z  państw V4 podejmują inicjatywy zmierzające do 
zwiększenia stopnia realizacji tego wymogu. Inicjatywy mają zarówno 
charakter systemowy (np. w  postaci kart zasad, kodeksów etyki, baz 
danych), jak i  jednostkowy (np. Biuletyny Informacji Publicznej – BIP 
wdrażane przez pojedyncze polskie organizacje pozarządowe, przywo-
łany już tu kodeks ochrony wizerunku przyjęty przez słowacką Platfor-
mę MVRO – Platforma mimovládnych rozvojových organizácií).
Poniżej prezentujemy przegląd wybranych rozwiązań wdrożonych 
w poszczególnych państwach.
Czeski Znak Jakości (Známka kvality) przyznawany jest na dwa lata 
przez Forum Darczyńców (Fórum dárců) fundacjom i  funduszom bę-
dącychm członkami Forum. Jego celem jest zwiększenie zaufania do 
tych instytucji. Otrzymanie Znaku Jakości wymaga od zainteresowanej 
organizacji spełnienia określonych warunków w  zakresie zarządzania 
i  administracji, gospodarki finansami, etycznego działania i  odpowie-

10 Niestety, poziom spełniania wymogów prawnych także bywa stosunkowo niski, jak ma to 
miejsce w przypadku realizacji obowiązku przesyłania sprawozdań przez polskie fundacje 
właściwym ministerstwom nadzorującym ich działanie. Zob. np. R. Bosiacki, Fundacje bez 
kontroli, http://www.rp.pl/artykul/960411.html?print=tak&p=0 (dostęp 9.02.2014 r.)
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dzialności, zasad udzielania dotacji, czy komunikacji z otoczeniem. Pro-
cedura przyznania Znaku ani nie ma charakteru kontroli finansowej, ani 
nie dubluje obowiązków nakładanych na organizacje z mocy przepisów 
prawa, natomiast wzmacnia przejrzystość ich działania. 
Transparentności działania słowackich organizacji pozarządowych – 
choć nie jest im dedykowana wprost – sprzyja prowadzona przez orga-
nizację Aliancia Fair-play baza informacji o środkach publicznych Data-
nest11, zawierająca m.in. rejestry organizacji pozarządowych, zamówień 
publicznych, dotacji udzielonych przez słowackie instytucje publiczne, 
także w ramach mechanizmów EOG i ze środków Unii Europejskiej.
Na poziomie rozwiązań indywidualnych na uwagę zasługują publikowane 
przez niektóre organizacje rejestry korzyści osób pełniących funkcje kierow-
nicze i nadzorcze w organizacji (np. Transparency International Slovensko12).
W 2010 roku polskie organizacje pozarządowe dokonały przeglądu i rewi-
zji Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. W jednym z punk-
tów tego dokumentu zapisano, że „Działalność merytoryczna i finansowa 
organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną 
troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez 
osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na 
zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków”13. Niestety do-
kument ma formę jedynie deklaracji i nie został wyposażony w żadne me-
chanizmy wdrożeniowe. Pomimo tego ograniczenia stał się inspiracją do 
realizacji działań służących wypracowaniu „narzędzi pomocnych w pra-
widłowym funkcjonowaniu” organizacji pozarządowych w zakresie trans-
parentności (np. w ramach projektu „BIPnij dla przejrzystości i transpa-
rentności NGO”, realizowanego przez Stowarzyszenie MOST14). 
Na poziomie rozwiązań jednostkowych na uwagę zasługuje zakładanie 
przez organizacje pozarządowe stron BIP i publikowanie na nich istotnych 
informacji na swój temat, w tym, obok podstawowych danych, także rapor-
tów, rejestrów umów, informacji o projektach realizowanych ze środków 
publicznych (np. Stowarzyszenie Sieć obywatelska – Watchdog Polska15).
11 http://datanest.fair-play.sk (dostęp 9.02.2014 r.).
12 http://www.transparency.sk (dostęp 9.02.2014 r.).
13 http://ofop.eu/node/155 (dostęp 9.02.2014 r.).
14 http://www.mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:bip-
nij-dla-przejrzystoci-i-transparentnoci-ngo&catid=42:aktualnosci (dostęp 9.02.2014 r.).
15 http://bip.siecobywatelska.pl/ (dostęp 9.02.2014 r.).
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Węgierski kodeks etyki fundraisingu Adománygyűjtő Szervezetek Eti-
kai Kódexének – opracowany w 2012 roku z  inicjatywy Nonprofit In-
formációs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK, fundacja centrum 
informacji i  szkoleń dla organizacji non-profit) – ma przyczynić się 
do zwiększenia wiarygodności organizacji pozarządowych i  przedsię-
biorstw non-profit. Reguluje i weryfikuje cztery obszary działania pod-
miotów, które dobrowolnie zadeklarują jego wdrożenie: wiarygodność, 
legalność, przezroczystość (m.in. zarządzania i pozyskiwania funduszy) 
oraz jawność (publikowanie informacji i  raportów z  działania organi-
zacji na portalu Nonprofit Önarckép – baza danych o organizacjach16). 
Wdrożenia zapisów Kodeksu organizacja dokonuje na zasadzie samore-
gulacji, zaś wątpliwości rozpatruje Komisja Etyki17.

4. Wyzwania w zakresie transparentności organizacji 
pozarządowych w państwach V4

Najważniejszymi wyzwaniami w  zakresie transparentności, którym 
powinny sprostać organizacje pozarządowe w  państwach V4, są: upo-
wszechnienie mechanizmów wśród potencjalnych użytkowników oraz 
upowszechnienie informacji o nich w społeczeństwie. Właśnie na te dwa 
aspekty zwracają uwagę autorzy krajowych raportów w ramach badania 
CSO Sustainability INDEX wskazując na niewielką – liczącą kilka lub kil-
kadziesiąt organizacji, z reguły dużych i profesjonalnych – liczbę sygna-
tariuszy tych dokumentów oraz słabą ich promocję w społeczeństwie18.
Podsumowując – wydaje się, że odpowiedź na pytanie „Czy wdrożenie 
przez organizacje pozarządowe mechanizmów wzmacniających trans-
parentność działania i  upowszechnienie tego faktu w  społeczeństwie 
może uchronić je przed takimi patologiami, jak np. defraudacja środków 
finansowych Fundacji Kidprotect czy nagonka na WOŚP w Polsce?” nie 
jest jednoznaczna. Co jednak nie zwalnia organizacji pozarządowych od 
wzmacniania tego aspektu ich działania.

16 http://nonprofit.hu/ (dostęp 9.02.2014 r.).
17 http://www.niok.hu/etikai_kodex.html (dostęp 9.02.2014 r.).
18 Por. np. http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CZE.pdf i  http://
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/HUN.pdf (dostęp 9.02.2014 r.).
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26 listopada 2013 – Konferencja „Zasada partnerstwa w krajach V4”
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Udział organizacji pozarządowych  
w procesie stanowienia prawa  

i tworzenia polityk publicznych
(na przykładzie planowania perspektywy finansowej 2014-2020)

Piotr Frączak

Organizacje pozarządowe coraz szerzej uczestniczą w procesie stano-
wienia prawa i tworzenia polityk publicznych. Jest to szczególnie waż-
ne w kontekście przygotowywania rozwiązań systemowych w zakresie 
wdrażania funduszy europejskich. W tym obszarze bowiem dodatkowo 
nałożone są na Polskę (jako kraj członkowski UE) dodatkowe obowiąz-
ki związane z realizowaniem zasady partnerstwa przy programowaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i  ewaluacji perspektywy finansowej 2014-
2020. Niniejsza analiza próbuje pokazać, w jaki sposób zasada partner-
stwa mieści się w praktyce udziału polskich organizacji pozarządowych 
w podejmowaniu decyzji publicznych. 

Udział obywateli w rządzeniu

To, że obywatele powinni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez 
władze publiczne (różnego szczebla), wydaje się oczywistością. W róż-
nego rodzaju deklaracjach – od poziomu Unii Europejskiej po lokalny 
samorząd – pojęcia dialog, partnerstwo, partycypacja, konsultacje od-
mieniane są przez wszystkie przypadki. Jednak wiele kwestii jest ciągle 
jeszcze nie do końca jasnych, często różnie interpretowanych. I rozbież-
ności te nie dotyczą jedynie różnic między podejściem administracji 
i strony społecznej. W wielu kwestiach dyskusja toczy się również we-
wnątrz sektora organizacji pozarządowych. Mamy tu różne podejścia, 
a co za tym idzie, różne wizje modelowych rozwiązań. Konieczne jest 
jednak uwspólnienie pewnych założeń, definicji i wizji udziału organiza-

Temat do dyskusji
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cji w rządzeniu wspólnotą samorządową, krajem, Unią Europejską, tak 
aby, pomimo różnic w podejściu, proces konsultowania i współdecydo-
wania był wystarczająco przejrzysty i dostępny. Konieczne jest również 
uznanie, iż udział organizacji pozarządowych (podobnie jak partnerów 
w tradycyjnym dialogu społecznym) w procesie decyzyjnym jest równo-
ległym i nie mniej ważnym jego elementem do konsultacji publicznych.

Rola organizacji pozarządowych

Rola organizacji pozarządowych w  życiu społecznym, gospodarczym 
i politycznym jest bardzo szeroka. Próba sprowadzenia jej do jednego 
wymiaru musi prowadzić do nieporozumień. Różnorodność celów oraz 
form organizacyjnych NGO, a także fakt, że są one emanacją oddolnej 
aktywności obywatelskiej, zmusza do różnicowania podejścia. Weź-
my choćby podstawowy podział organizacji na usługowe i rzecznicze. 
Pierwsze zajmują się zmienianiem świata poprzez bezpośrednie świad-
czenie usług społecznych, drugie zainteresowane są zmianami syste-
mowymi. Oba rodzaje organizacji pełnią jednak znaczącą, choć różną, 
funkcję w procesie decyzyjnym. Dodatkowo działania organizacji czę-
sto wykraczają poza działania określone w systemie. W zakresie usług 
– obok realizowania zadań publicznych – organizacje prowadzą dzia-
łania alternatywne, uzupełniające wobec istniejącego systemu świad-
czenia usług, często też działają na obszarach, które pozostają poza za-
interesowaniami polityk publicznych. Podobnie w rzecznictwie – obok 
udziału w konsultacjach społecznych czy zinstytucjonalizowanym dia-
logu społecznym organizacje podejmują działania wykraczające poza 
bezpośrednie wpływanie na proces decyzyjny. Często pełnią funkcje 
edukacyjne (budowanie świadomości, wyrabianie nawyków) czy mo-
bilizacyjne (organizowanie opinii publicznej). Chociaż więc nasza ana-
liza dotyczy jedynie bezpośredniego wpływu na decyzje publiczne, to 
musimy podkreślić, że sfera działalności pozasystemowej w wielu przy-
padkach przesądza o rzeczywistym znaczeniu organizacji w procesach 
decyzyjnych. To właśnie zaplecze społeczne i merytoryczne organizacji, 
ich możliwości wpływania na opinię publiczną, są często głównym argu-
mentem za włączaniem ich w proces decyzyjny. 
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  W ramach systemu Poza systemem

Usługowe Wyręczanie administracji Wymuszanie zmian poprzez konkurencję, two-
rzenie alternatywnych rozwiązań

Rzecznicze Bezpośredni nacisk na władzę Pośredni nacisk na władzę

Organizacje, poza tym, że różnie podchodzą do sposobu zmiany świa-
ta, często reprezentują różne (czasem sprzeczne) interesy, występują 
w imieniu różnych wartości, mogą – i powinny – pełnić kilka różnych 
funkcji (z tym, że najczęściej te różne funkcje realizowane są przez róż-
ne organizacje) w procesie decyzyjnym. Można je, dla potrzeb wywodu, 
podzielić na trzy podstawowe:

1. Funkcje strażnika procesu
Jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed organizacjami (szcze-
gólnie tymi typu watch dog), jest zapewnienie transparentności, zrozu-
miałości i dostępności dla obywateli procesu stanowienia dokumentów 
rządowych. Tu organizacje, tak jak obserwator przy komisji wyborczej, 
mają za zadanie pilnować, aby procedury były wypełniane, aby nie docho-
dziło do działań budzących wątpliwości, aby obywatele mogli (nie tylko 
teoretycznie) korzystać ze swoich uprawnień. Obecnie jest szczególnie 
dużo takich organizacji, które walczą o procedury, a nie o konkretne roz-
wiązania. Dla przykładu Watch DOG Polska pilnuje prawa obywateli do 
dostępu do informacji publicznej. Obywatelskie Forum Legislacji zabiega 
o przejrzystość stanowienia prawa. Organizacje takie, jak Fundacja Stocz-
nia zabiegają o tworzenie dobrych zasad konsultacji. Inne, jak np. Instytut 
Spraw Obywatelskich, walczą z fikcyjnością instytucji referendów i oby-
watelskiej inicjatywy ustawodawczej lub, jak np. inicjatywy profrekwen-
cyjne, zabiegają o pełny udział obywateli w procesie demokratycznym. 

2. Funkcje eksperckie
Organizacje pozarządowe mogą i powinny pełnić ważną funkcję eksper-
cką. W dziedzinach, w których działają, bardzo często mają usystematy-
zowaną wiedzę, i to w dużej mierze opartą na praktyce. To wśród osób 
na stałe współpracujących z organizacjami pozarządowymi są eksperci, 
którzy często w  bardzo wąskich dziedzinach posiadają wyspecjalizo-
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waną wiedzę. Dlatego włączanie takich organizacji w proces decyzyjny 
ma wielkie znaczenie dla jakości jego ostatecznego wyniku. Organiza-
cje zrzeszające np. przedstawicieli różnych zawodów, rodziców dzieci 
z  określonymi niepełnosprawnościami, różnego rodzaju pasjonatów 
mogą stać się źródłem wiedzy eksperckiej w inny sposób niedostępnej. 
W tych organizacjach wiedza teoretyczna jest łączona z praktyką, testo-
wane są działania innowacyjne, na małą skalę próbuje się rozwiązywać 
często poważne społeczne problemy. Pominięcie takiego zaplecza eks-
perckiego nie wydaje się być w żadnym wypadku uzasadnione. 

3. Funkcje obywatelskie (reprezentacji)
Organizacje pozarządowe działające na rzecz poszczególnych grup 
potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujące 
w imieniu różnych mniejszości albo po prostu obywateli o podobnych 
celach lub zainteresowaniach, nie tylko posiadają wiedzę ekspercką, 
ale też są reprezentantem tych środowisk. Przypomnijmy, jak widział 
rolę organizacji pozarządowych (ówczesnych stowarzyszeń) de Tocque-
ville. Traktował je jako „oświeconego i  potężnego obywatela, którego 
nie można w  dowolny sposób samowolnie naginać ani po cichu gnę-
bić i który, broniąc swoich własnych praw przed zakusami władzy, ra-
tuje jednocześnie wolność powszechną”. Prawo zrzeszania jest jednym 
z podstawowych praw obywatelskich i to dzięki niemu we współpracy 
z innymi obywatel ma prawo wspólnie zabiegać o swoje interesy, pro-
pagować wyznawane wartości, występować wobec innych instytucji. 
W takim wypadku organizacje pozarządowe mogą nie tylko występo-
wać w  imieniu swoich członków, ale też reprezentować szersze grono 
osób (mogą zostać uznane za reprezentatywne), występować w imieniu 
innych osób pozbawionych praw (np. dzieci, ubezwłasnowolnionych), 
w imieniu przyszłych pokoleń, zwierząt, abstrakcyjnych idei.
Zdarza się, że w procesie podejmowania decyzji jedna i ta sama organizacja 
pełni różne funkcje. Jednak dla przejrzystości procesu legislacyjnego, a tak-
że unikania podejrzeń o pozostawanie w konflikcie interesów, należy jasno 
rozdzielać działania związane z realizowaniem poszczególnych funkcji, bo-
wiem zarówno metody działania, jak i obowiązujące zasady nie są jednako-
we dla różnych ról (por. np. standardy działania organizacji strażniczych)1. 
1  Krzysztof Izdebski, Etyczne standardy działań strażniczych, Tezy do dyskusji nr 8, Sto-
warzyszenie Dialog Społeczny 2009 – http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/Tezy%20
do%20dyskusji%20nr%208.pdf
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Próba dookreślenia pojęć

Jednym z podstawowych utrudnień debaty nad rolą organizacji poza-
rządowych w rządowym procesie stanowienia prawa i tworzenia polityk 
publicznych są problemy terminologiczne. Z jednej strony często poja-
wiają się pojęcia bliskoznaczne stosowane zamiennie, z drugiej – próbu-
je się wypracowywać bardziej precyzyjne sformułowania (przykładem 
może tu być próba wprowadzenia pojęcia „konsultacji publicznych”). 
W dokumentach zdarzają się więc czasem takie niezgodne z zapisami 
ustawowymi sformułowania, jak „organizacje pozarządowe i stowarzy-
szenia” (choć z definicji ustawowej stowarzyszenia są organizacjami po-
zarządowymi), brakuje jednoznacznych przesądzeń np. na temat tego, 
czy w  pojęciu partnerów społecznych mieszczą się organizacje poza-
rządowe2. Wydaje się zatem konieczne doprecyzowanie poszczególnych 
sformułowań, tak aby przynajmniej w dyskusji wewnątrzsektorowej i we 
wspólnych wystąpieniach mówić „jednym językiem”.

1. Między konsultacjami a dialogiem obywatelskim 
W zasadach konsultacji przyjętych przez rząd wyraźnie podkreśla się, 
że choć „[k]onsultacje są kluczowym sposobem włączania obywateli 
w proces podejmowania decyzji”, to nie wyczerpują one mechanizmów 
partycypacji, a „[i]nnymi sposobami poznawania i uwzględniania pre-
ferencji obywateli w okresie między wyborami są m.in. szeroka deba-
ta publiczna, wysłuchania publiczne, badania opinii publicznej i  zin-
stytucjonalizowany dialog obywatelski i  społeczny”3. W dokumentach 
unijnych wręcz mówi się nie tylko o konsultowaniu, ale także o współ-
decydowaniu. Różnica między zasięganiem opinii a wspólnym wypra-
cowywaniem rozwiązań (w  pewnym sensie z  taką sytuacją mamy do 
czynienia w komitetach monitorujących fundusze europejskie) jest za-
sadnicza i wrzucanie wszystkiego do jednego worka pod nazwą „konsul-
tacje” utrudnia porozumienie. 
2  W obecnym okresie programowania stosowano pojęcie partnerów społeczno-gospo-
darczych, które zawierało w sobie i tradycyjnych partnerów, i organizacje pozarządowe. 
W obecnej perspektywie wszystko wskazuje na to, że pojęcie partnerów społecznych 
(strony społecznej) będzie szersze i dotyczyć będzie tak partnerów społeczno-gospodar-
czych (tradycyjni partnerzy społeczni), jak i organizacji pozarządowych.
3  KONSULTACJE SPOŁECZNE – JAK SPRAWIĆ, BY BYŁY LEPSZE? Propozycja Kodeksu 
Konsultacji i ścieżka wdrożenia, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Czerwiec 2012 – 
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/06/konsultacje-spo%C5%82eczne.pdf
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2. Konsultacje społeczne, publiczne, eksperckie i lobbing
Problemy z nieprecyzyjnym rozumieniem pojęcia konsultacji prowadzą 
nas do prób rozróżnienia różnych ich typów – konsultacji społecznych, 
publicznych i eksperckich. 
Konsultacje społeczne często utożsamia się choćby z prawem do opi-
niowania aktów prawnych, np. przez związki zawodowe i  organizacje 
pracodawców w ramach Komisji Trójstronnej, czyli elementami dialogu 
społecznego4. Stąd próba wprowadzenia pojęcia konsultacji publicznych 
jako szerokich konsultacji, w których może wziąć udział każdy. Osobną, 
często pojawiającą się kategorią są konsultacje eksperckie, w których ad-
ministracja zasięga zdania ekspertów w danej dziedzinie. Wysłanie do-
kumentu do konkretnych organizacji, często nazywane konsultacjami, 
jest właściwie zasięganiem opinii. Administracja uznaje konkretne or-
ganizacje z jakiegoś powodu za na tyle ważne, że chce poznać ich zdanie. 
Z drugiej strony, ustawa o prowadzeniu działalności lobbingowej mówi, 
że „w rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie 
prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia 
wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”, co 
właściwie oznacza, że nawet udział w konsultacjach publicznych na te-
mat projektu ustawy można uznać za działalność lobbingową. 

3. Proces konsultacji a konsultacje publiczne jako narzędzie
Zasady konsultacji mówią wyraźnie, że konsultacje powinny być prze-
widywalne – „powinny być prowadzone od początku prac nad zmianą 
i od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zapla-
nowany sposób i w oparciu o czytelne reguły”. Nie oznacza to jednak, że 
konsultacje to jeden ciągły proces od założeń po ostateczny dokument. 
Są one konkretnym narzędziem do zebrania uwag dotyczących konkret-
nej kwestii lub konkretnego dokumentu. Dlatego powinny być określo-
4  Oczywiście wiele nieporozumień dotyczy również rozróżnienia dialogu społecznego 
i obywatelskiego. Najczęściej przyjmuje się, że dialog z tradycyjnymi partnerami spo-
łecznymi jest społeczny, a z organizacjami pozarządowymi – obywatelski. Jednak nie 
zawsze stosuje się takie rozróżnienie. W dokumencie rządowym Strategia Sprawne Pań-
stwo stwierdza się, że „dialog społeczny wpisuje się w dialog obywatelski, który – jako 
pojęcie szersze – obejmuje także dialog z  organizacjami pozarządowymi oraz dialog 
społeczny rozumiany jako zinstytucjonalizowany dialog z organizacjami pracodawców 
i związkami zawodowymi. Zagadnienie dialogu społecznego jest m.in. przedmiotem za-
pisów w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”.
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ne czasowo. Co więcej, na ich czas powinny być zawieszone prace nad 
dokumentem, tak aby konsultacje nie okazały się fikcją (ma to zapobiec 
zgłaszaniu uwag do dokumentu, który w tym czasie ulegał zmianom). 
Konkretne narzędzie konsultacji powinno odnosić się do określonego 
dokumentu sprzed konsultacji oraz dokumentu po konsultacjach z za-
znaczonymi zmianami dokonanymi w wyniku konsultacji. Oznacza to, 
że w procesie konsultacji konsultacje publiczne jako narzędzie mogą być 
używane wielokrotnie. Co więcej, nie należy – jak to się czasem zdarza – 
przedstawiać jako skonsultowanego dokumentu, którego zupełnie inna 
wersja była poddana konsultacjom publicznym. 
Wyraźne zdefiniowanie pojęć (być może wprost w systemie prawnym) 
powinno doprowadzić do zwiększenia przejrzystości systemu podej-
mowania decyzji (w tym szczególnie procesu stanowienia prawa). Do-
określenie różnic pomiędzy konsultacjami (publicznymi) a zasięganiem 
opinii (wynikającym z przepisów odrębnych lub z decyzji osób przygo-
towujących dokument) czy negocjacjami w ramach współdecydowania, 
a także dobre zdefiniowanie lobbingu wydaje się być niezbędne. 

Niebezpieczeństwa udziału w procesie decyzyjnym

Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym 
(konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno 
z podstawowych uprawnień obywateli. Nie oznacza to, że te organiza-
cje same z  siebie odporne są na działania nieetyczne czy bezprawne. 
To przede wszystkim od przejrzystości procesu i przestrzegania zasad 
przez instytucję odpowiedzialną za proces decyzyjny zależy, na ile dzia-
łania nastawione na ukryte cele będą mogły wpływać na ostateczny 
kształt decyzji. Oczywiście ważne jest również zachowanie etyczne sa-
mych organizacji. Tylko samokontrola, przestrzeganie procedur może 
wzmocnić działania legalne i  utrudnić akcje nieformalne, działania 
podejmowane w oparciu o prywatne znajomości, czy wręcz nielegalne 
(np. korupcję). W  Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowej 
jest zapis dotyczący legalizmu, który mówi: „Organizacje pozarządowe 
działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, 
wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. 
Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno 
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określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy interesu spo-
łecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy 
też w imię innych interesów.” Chodzi o to, że organizacje pozarządowe 
(jak wspominaliśmy wcześniej) mogą pełnić wiele różnych funkcji. Cza-
sem działają w  interesie publicznym, czasem w  interesie swoich pod-
opiecznych, swoich członków albo jeszcze w innej sprawie. Każdy ma 
prawo założyć organizację dla dowolnego celu, jednak z punktu widze-
nia przejrzystości działania NGO problemem są organizacje, których 
cele nie są dostatecznie przejrzyste – organizacje powołane przez firmy, 
grupy producenckie, urzędników publicznych, które powstają dla celów 
promocyjnych, lobbingowych lub dla realizacji wąskiego interesu gru-
powego. Organizacje te często mają wpisane szczytne cele w statucie, 
ale istota ich działań wskazuje, że są to zorganizowane grupy interesu 
własnego. Konieczne jest przeciwdziałanie utożsamianiu takich działań 
z pozarządowym rzecznictwem, a tym samym ustalenie, na jakich zasa-
dach można uznać działania organizacji pozarządowych za podejmo-
wane w obronie interesu ogólnego5.

Udział organizacji pozarządowych  
w procesie decyzyjnym

1. Udział w konsultacjach
Organizacje pozarządowe na zasadach analogicznych do wszystkich 
innych interesariuszy mogą brać udział w  konsultacjach publicznych. 
Tu organizacje – występujące jako strażnik procesu – przygotowały 
wspólnie z administracją założenia dobrego systemu konsultacji z sied-
mioma zasadami konsultacji6. Jednak nawet w szerokich konsultacjach 
społecznych (gdzie głos może mieć każdy) rola stanowisk organizacji 
pozarządowych oraz różnych platform współpracy (jak Stała Konferen-
cja na rzecz funduszy europejskich) w  tworzeniu stanowisk opartych 
o dowody (dobrze uzasadnionych) może mieć niebagatelne znaczenie. 
Organizacje mogą też nie tylko zabrać w konsultacjach głos, ale także 

5  Por. Anna Mazgal, „Lobbing a organizacje obywatelskie”, Tezy do dyskusji nr 9, Stowa-
rzyszenie Dialog Społeczny 2009 – http://www.dialogspoleczny.engo.pl/files/dialogspo-
leczny.engo.pl/public/Piotr/Tezy9.pdf
6  https://mac.gov.pl/konsultacje-spoleczne/
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mobilizować opinię do debaty nad problemami, których dotyczą kon-
sultacji, namawiać do udziału w konsultacjach, propagować opracowa-
ne przez siebie rozwiązania.

2. Demokracja bezpośrednia
Organizacje pozarządowe mogą się włączać, i włączają się, w działania na 
rzecz demokracji bezpośredniej. Współorganizują referenda, przygotowują 
obywatelskie projekty ustaw (uchwał), walczą o wprowadzenie budżetów 
partycypacyjnych. Te zinstytucjonalizowane formy demokracji bezpośred-
niej, choć często dalekie od zakładanego ideału, tworzą ważne uzupełnienie 
demokracji przedstawicielskiej. Istnieje jeszcze jedna metoda działań oby-
wateli w sposób bezpośredni. To negocjacje zorganizowanych (w formalne 
lub nieformalne struktury) obywateli, które w procesie decyzyjnym przyj-
mują postać różnego rodzaju paktów społecznych, porozumień. Obecnie 
debata nad paktem na rzecz ekonomii społecznej wpisuje się w proces przy-
gotowywania nowej perspektywy funduszy europejskich.

3. Opiniowanie dokumentów i udział w ciałach konsultacyjno-doradczych
Konsultacje eksperckie w  dużej mierze opierają się na procesie zasię-
gania opinii przez administrację przy prowadzeniu procesu przygoto-
wywania dokumentu, decyzji, prawa. Tu organizacje na prośbę admini-
stracji lub z własnej inicjatywy mogą przygotowywać różnego rodzaju 
stanowiska, propozycje rozwiązań. Często – jak wskazuje praktyka – 
dobrze przygotowana propozycja rozwiązania jest dużo skuteczniejszą 
formą wpływania na proces decyzyjny niż najlepiej udokumentowana 
krytyka. Warto dodać, że zazwyczaj traktuje się udział przedstawicieli 
organizacji w różnego rodzaju gremiach jako formę przydatną do opi-
niowania dokumentów i decyzji (formalnie taką rolę pełni np. Rada Po-
żytku Publicznego będąca organem doradczym Ministra Pracy). 

4. Udział w ciałach dialogu obywatelskiego
Ciała dialogu obywatelskiego są z założenia instytucjami decyzyjnymi, to 
w ich ramach odbywa się uzgadnianie stanowisk pomiędzy stronami. To 
wyższy poziom współzarządzania7. Jednak i ciała doradcze mają i powin-
ny mieć dużo szersze możliwości niż tylko opiniowanie. Są to bowiem 
w obu przypadkach jedne z podstawowych form systematycznej pracy 
7  Por. Piotr Frączak, Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, Federalista nr 1, 
marzec 2010 – http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/f1_54-65.pdf
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organizacji pozarządowych w  procesie podejmowania decyzji. Fora te 
mają bardzo różne umocowanie prawne, kompetencje, różny też wpływ 
na proces podejmowania decyzji, ale jednak – pomimo wielu zastrzeżeń 
co do ich rzeczywistej roli i skuteczności – są niewątpliwie rozwiązaniem 
systemowym (choć do spójnego systemu im jeszcze daleko). W  prace 
nad nową perspektywą zostały włączone ciała bezpośrednio zaangażo-
wane we wdrażanie i monitorowanie funduszy europejskich w obecnej 
perspektywie (komitety monitorujące i różnego rodzaju ciała działające 
w powiązaniu z nimi, np. grupy robocze), ale także inne fora dialogu, jak 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, zespoły działające przy rządzie 
(np. Zespół do zmian systemowych w zakresie ekonomii społecznej). 
Wykorzystanie tych wszystkich form udziału organizacji w procesie de-
cyzyjnym daje spore możliwości zaangażowania się obywateli i ich or-
ganizacji w proces podejmowania decyzji, także tych dotyczących przy-
szłej perspektywy finansowej. Wymaga to umiejętnego wykorzystania 
dokumentów strategicznych (np. Strategii Przyjazne Państwo i Strategii 
Rozwoju Kapitału Społecznego) i pojawiających się rozwiązań prawnych 
(np. nowy Regulamin Prac Rady Ministrów), jak również przypilnowa-
nia rozwiązań systemowych dotyczących wdrażania funduszy, w  tym 
przygotowywanych regulacji prawnych i zapisów uszczegóławiających 
zapisy poszczególnych programów operacyjnych. 

Organiza-
cja jako: Konsultacje Opiniowanie Współdecydowanie

Strażnik 
procesu

Pilnuje przebiegu 
konsultacji

Pilnuje, czy jakieś środowi-
ska nie mają uprzywilejo-
wanej pozycji w dostępie do 
osób podejmujących decyzję 

Pilnuje reprezentatywności part-
nerów w procesie decyzyjnym, 
równego dostępu do informacji, 
przejrzystości procesu podejmowa-
nia decyzji

Ekspert Występuje jako 
taki sam głos jak 
głosy innych oby-
wateli

Odpowiada na pytania ad-
ministracji, przygotowuje 
stanowiska strony społecz-
nej

Pomaga znaleźć rozwiązania opar-
te na konsensusie lub kompromisie 

Reprezen-
tant

Mobilizuje swoich 
członków i sympa-
tyków do brania 
udziału w konsul-
tacjach

Prezentuje racje reprezento-
wane przez organizacje

Jest stroną w negocjacjach
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Podsumowując. Organizacje pozarządowe powinny przyjąć jako pod-
stawę rozmów z administracją następujące założenia. 

1. Organizacje są sposobem uczestnictwa obywateli w  życiu pub-
licznym.

2. Organizacje w procesie podejmowania decyzji pełnią różne funk-
cje i w zależności od pełnionych funkcji powinny być traktowane 
w odpowiedni sposób.

3. Po stronie organizacji (zgodnie z Kartą Zasad Działania Organi-
zacji Pozarządowych) jest zapewnienie transparentności swoich 
działań w procesie decyzyjnym. 

4. Udział obywateli w  procesie podejmowania decyzji nie ograni-
cza się jedynie do możliwości udziału w konsultacjach. Obywatel 
powinien mieć prawo – również poprzez swoje organizacje – do 
udziału w opiniowaniu, a czasem wręcz we współdecydowaniu. 
Są to niezależne, autonomiczne formy uczestnictwa w  procesie 
podejmowania decyzji.
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7-8 czerwca 2013 – X-lecie OFOP-u
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7-8 czerwca 2013 – X-lecie OFOP-u
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8 czerwca 2013 – Nowi członkowie Zarządu OFOP
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Żegnamy naszą koleżankę i jednocześnie osobę niezwykle zasłużoną dla 
organizacji pozarządowych w Polsce. Była aktywną uczestniczką wielu 
inicjatyw, ale ważny był również jej głos w  merytorycznej debacie na 
temat sektora i jego roli w dzisiejszej Polsce i Europie.  Niech ta krótka 
nota biograficzna będzie formą przypomnienia jej zasług (tak jak my je 
pamiętamy) i upamiętnienia jej osoby, bez której o historii zorganizo-
wanego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku nie da się 
mówić. 

Od Redakcji
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Program PHARE
Marzena trafiła do sektora w 1993 roku jako dyrektor Centrum Infor-
macji dla Organizacji Pozarządowych BORDO. Była to instytucja po-
wstała w ramach przedakcesyjnego Programu PHARE Dialog Społecz-
ny, który obsługiwany był przez Fundusz Współpracy. Miała za zadanie 
wspierać informacją i  radą inicjatywy obywatelskie powstające dość 
licznie po 1989 roku.  Wydane wtedy pozycje – Drucker, Hudson, Davis 
– są do dziś klasycznymi lekturami pozarządowców, a powstała wów-
czas biblioteka działa pod skrzydłami Ogólnopolskiej Federacji Organi-
zacji Pozarządowych do dziś. Marzena pełniła również ważne funkcje 
w  związku z wdrażaniem funduszy przedakcesyjnych. Była w  ramach 
Fundacji Funduszu Współpracy m.in. kierownikiem Programów Phare/
Tacis LIEN i Demokracja, Programu Phare Dialog Społeczny, Projektu 
Inicjatywy Proeuropejskie, Programu Phare 1997 Integracja Europejska. 
O tym, jak ważną rolę odegrały te źródła finansowania, nie trzeba niko-
go, kto z nich korzystał, przekonywać. 

Dialog Społeczny
Marzena była członkiem założycielem i pierwszą prezeską Stowarzysze-
nia Dialog Społeczny, będącego jednym z ważnych elementów tworzą-
cego się systemu monitorowania funduszy strukturalnych w Polsce. Była 
łącznikiem ds. funduszy strukturalnych województwa mazowieckiego 
i  członkinią Mazowieckiego Regionalnego Komitetu Sterującego w la-
tach 2004-2006. Stowarzyszenie Dialog podejmowało wielokrotnie pró-
by zapoczątkowania debaty środowiskowej, m.in. współredagując „Pis-
mo Krytycznie Myślących Obywateli” czy „Tezy do dyskusji”. Przejęte 
z programu przedakcesyjnego hasło „dialog społeczny” stało się charak-
terystyczne dla dalszych działań Marzeny. 

Stowarzyszenie na rzecz FIP
Była Marzena w również członkinią władz Stowarzyszenia na rzecz Fo-
rum Inicjatyw Pozarządowych, organizacji, którą przez wiele lat trak-
towano jako reprezentację całego sektora. Trudno nie przypomnieć, że 
III Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się 
w 2002 roku w Teatrze Polskim, było właściwie jej wielką zasługą, ale 
aktywnie uczestniczyła w większości OFIP-ów. Przed V OFIP-em włą-
czyła się w tworzenie Rzeczy Obywatelskiej (wkładki do Tygodnika Po-
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wszechnego). Brała udział w działaniach prowadzonych przez „Przed-
stawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli”, którego 
celem było rzecznictwo interesów sektora pozarządowego wobec struk-
tur europejskich. To ona również, obok Kuby Wygnańskiego, była głów-
ną podporą merytoryczną Stowarzyszenia na rzecz FIP w trakcie prac 
nad perspektywą finansową 2007-2013.  

EKES
Nic też dziwnego, że w 2004 r. została członkiną Europejskiego Komite-
tu Społeczno-Ekonomicznego jako reprezentantka polskich organizacji 
pozarządowych. Poczatkowo Stowarzyszenia na rzecz FIP, w kolejnych 
kadencjach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Pra-
cowała bardzo ciężko. Właściwie nie było tygodnia, kiedy nie leciała do 
Brukseli. Ale były też efekty tego wysiłku. Już od początku zaangażowała 
się w tworzenie opinii EKES, dotyczącej wpływu organizacji pozarządo-
wych na unijną politykę spójności. Dzialała na rzecz współpracy orga-
nizacji i pozostałych partnerów społeczno-ekonomicznych. Starała się 
przekonać przedstawicieli polskich zwiazków zawodowych i pracodaw-
ców w EKES, że organizacje pozarządowe to realna siła. Wiele na tym 
polu dokonała, to ona, tuż przed śmiercią, organizowała w Kancelarii 
Prezydenta spotkania w tej sprawie. 

RDPP i inne ciała dialogu
Od  lutego 2006 r. Marzena zasiadała w Radzie Działalności Pożytku Pub-
licznego. Rok później zainicjowała napisanie listu, który podpisała wraz 
z większością członków pozarządowych RDPP. Był to protest przeciwko 
bojkotowaniu przez ministerstwo i  departament pożytku publicznego 
działań Rady. W tym czasie Rada rzeczywiście nie dokonała wielkich rze-
czy, ale też dzięki Marzenie nie udało się sprowadzić jej do roli instytucji 
fasadowej. Marzena brała udział w niezliczonej ilości ciał i grup. Przypo-
mnijmy tylko, że przewodniczyła pracom Krajowej Sieci Tematycznej te-
matu D w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a ostatnio uczest-
niczyła w pracach Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”.

OFOP
W maju 2011 r. z ramienia Stowarzyszenia na rzecz FIP Marzena kandy-
duje do Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
i zostaje jej wiceprezeską. Jej praca jest doceniana. 17 kwietnia 2012 r. 
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OFOP otrzymał m.in. podziękowania za wkład Marzeny Mendzy-Drozd, 
wiceprezeski Federacji, w działalność Komitetu na rzecz Polskiej Prezy-
dencji od Jacka Krawczyka, wiceprzewodniczącego Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Społecznego. Niezwykle ważna była jej rola osoby, 
która dbała o ostateczne wersje większości stanowisk OFOP-u. To ona 
także akceptowała ostateczne wersje wstępów do kolejnych numerów 
pisma FederalistKa. 

I wiele jeszcze...
Oczywiście to nie wszystko. Marzena była także członkinią Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia Klon/Jawor, dyrektorką Fundacji dla Polski. 
Była zaangażowana w  komitety rodzicielskie, stowarzyszenia lokalne. 
Organizowała u siebie spotkania nieformalne, które zaowocowały m.in. 
Kongresem Praw Obywatelskich w  2010 r. Składa się to wszystko na 
biografię osoby niezwykłej, której nie sposób zastąpić. W  tym nume-
rze chcielibyśmy przypomnieć kilka tekstów, które ukazały się w „Piś-
mie Krytycznie Myślących Obywtateli” na przełomie 2006 i 2007 roku 
i które pokazują Marzenę nie tylko jako działaczkę sektora, ale przede 
wszystkim zatroskaną sprawami publicznymi obywatelkę. A  tej cechy 
ciągle nam wszystkim brakuje. 
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Marzena Mendza-Drozd

Pismo Krytycznie Myślących Obywateli 
Wybór artykułów 2006-2007

W poszukiwaniu czwartej władzy

W świecie, w którym wiadomość traci aktualność w zastraszającym tem-
pie, w którym to, co wydarzyło się wczoraj, wydaje się być zjawiskiem 
prehistorycznym, nie mamy szansy wiedzieć wszystkiego. W  świecie 
o  takim stopniu skomplikowania i  wielości zjawisk nie mamy szansy 
rozumieć wszystkiego. Potrzebujemy przewodnika, kogoś, kto prze-
prowadzi nas w miarę bezboleśnie przez tajniki nauki, polityki, kultury 
i sztuki, kto pomoże nam znaleźć swój punkt widzenia, stworzyć własną 
opinię. Taką rolę mogliby, przynajmniej w części, odgrywać dziennika-
rze. Mogliby, ale czy odgrywają?
Nie szukajmy daleko. Parada Równości zgromadziła kilka tysięcy ludzi. 
Ludzi, którzy maszerując ulicami Warszawy chcieli dać wyraz temu, że 
bliskie im są idee tolerancji, poszanowania praw mniejszości. Następne-
go dnia rzadko tylko można było znaleźć w mediach informacje o tym, 
po co maszerowali, dlaczego w sobotnie popołudnie nie wybrali wypa-
du nad wodę i słodkiego lenistwa. Roiło się natomiast od mądrzejszych 
i głupszych komentarzy na temat niefortunnej (to prawda!) wypowiedzi 
jednej z posłanek. Media prześcigały się w dotarciu do coraz dziwniej-
szych osób, które miały zabrać głos w dyskusji prawie narodowej o tym, 
komu wolno, a komu nie, posługiwać się słowami Jana Pawła II. Jakoś 
w tym ferworze walki straciły na atrakcyjności hasła i powody zorgani-
zowania samej Parady. Tym, którzy w niej nie uczestniczyli (nie chcieli, 
nie mogli – wszystko jedno) z przekazu dziennikarskiego zostanie tylko 
obraz kalania pamięci Papieża Polaka. 
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Zły przykład? Dobrze, to inny. Niech no jakiś poseł albo posłanka za-
bierze głos w dowolnej sprawie – już serwisy informacyjne wszystkich 
telewizji roztrząsają to przez cały dzień. Choćby nawet wypowiedź do-
tyczyła naprawdę drugorzędnej kwestii, tłumy dziennikarzy gotowe są 
do odpytywania innych – najlepiej z opozycji – o ich stosunek do auto-
ra słów czy poruszanej sprawy. Z jednej, rzuconej mimochodem uwagi, 
robi się wiadomość dnia. I zamiast prostego komentarza, kwitującego 
wypowiedź, obserwujemy swoisty wyścig: kto szybszy w dotarciu do za-
jadłego wroga autora słów. W tym czasie, co oczywiste, dzieje się wiele 
ważnych, naprawdę ważnych rzeczy, ale przecież priorytety ułożone są 
zupełnie inaczej. Zrobić z niczego coś, to duża sztuka, w mediach jed-
nak stała się chlebem powszednim. Nie we wszystkich? Może, choć ze 
świecą szukać tych, którzy nie poddają się ogólnym trendom, zachowują 
zdrowy rozsądek i mają wyczucie proporcji. 
W GW z 1-2 lipca 2006 w tekście „Odkąd PiS odzyskał MSZ” poświę-
conym kształtowi obecnie prowadzonej (a właściwie nieprowadzonej) 
polityki zagranicznej Jarosław Kurski pisze: „Na Boga, czym my, dzien-
nikarze, się zajmujemy! O  czym piszemy! Czym zawracamy ludziom 
głowy! Czy nie jesteśmy jak te papugi, które bezmyślnie powtarzają 
frazy podrzucone nam przez polityków?”. To dobre pytanie. Ilu jednak 
dziennikarzy zadaje sobie to pytanie? Ilu z nich stać na chwilę autore-
fleksji i przypomnienie sobie (bo wierzę, że wszyscy kiedyś to wiedzieli), 
jaka jest ich rzeczywista rola? Kurski pisze jednak dalej, że to politycy 
wyznaczają poziom debaty publicznej, podczas kiedy to dziennikarze 
powinni prowadzić dyskurs publiczny wokół spraw naprawdę ważnych. 
Tu się różnimy – i  to w  dwóch kwestiach. Po pierwsze, nie jest wca-
le takie oczywiste, że to właśnie ta grupa – zawodowa przecież, choć 
o szczególnych możliwościach – powinna prowadzić debatę. Owszem, 
pewnie powinna ją moderować, pewnie powinna ją ułatwiać, oddając 
do dyspozycji przestrzeń, czas antenowy, kawałek szpalty. I kwestia dru-
ga, dotycząca faktów: jeśli włączymy telewizor albo radio na dowolnej 
stacji, w większości wypadków obejrzeć lub posłuchać można dyskusji 
prowadzonej głównie przez… dziennikarzy. W dyskusji o tym, czy pre-
mier słusznie zrobił dymisjonując wicepremier, w dyskusji o tym, dla-
czego polska drużyna nie wyszła z grupy, w dyskusji o tym, czy minister 
edukacji słusznie wezwał policję, żeby rozgonić protestującą młodzież, 
uczestniczą przede wszystkim dziennikarze. To oni komentują bieżące 



10 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

wydarzenia. Jeśli piszą dla gazety, to pojawią się niechybnie w telewizji. 
Jeśli pracują w telewizji, skomentują coś na pewno dla radia. I tak w kół-
ko. Tym sposobem dyskurs się toczy, młyny medialne mielą w kółko to 
samo. Widz, słuchacz czy czytelnik gdziekolwiek się odwróci, te same 
twarze, głosy, opinie. 
A chciałoby się inaczej. Rzetelnie, mądrze. Żeby dziennikarz był tam, 
gdzie dzieje się coś ważnego. Dotarł do tych, którzy rzeczywiście znają 
się na omawianej kwestii. Oddał głos tym, którzy oprócz tego, że wyra-
żą swoją opinię, pokażą ją także w  jakimś kontekście (prawnym, oby-
czajowym, historycznym). Czy to możliwe? Ależ tak, są przecież i tacy 
dziennikarze. Chociaż w mniejszości, to jednak zdarza się, że do swojej 
pracy podchodzą naprawdę rzetelnie. Słabiej ich widać i słychać, ale jeśli 
już się zdarzy, to przyjemność z tego jest całkiem spora. Nie manipulują 
informacją, nie poświęcają swojego (ale przede wszystkim odbiorców) 
czasu na sprawy mało ważne, zapewniają, że problem pokazany jest 
z kilku stron i przy okazji podają garść faktów. Jeśli ktoś dostał order 
Orła Białego, to nie tylko powiedzą kto, ale i przypomną, za co się go 
otrzymuje. Jeśli weszła w życie jakaś dyrektywa unijna, to nie tylko de-
likatnie wtrącą, co to jest dyrektywa, ale i wspomną o jej skutkach dla 
zwykłego zjadacza chleba. Jeśli rozpędzono nielegalną demonstrację, to 
napiszą o tym, co zrobić, żeby następna była legalna i gdzie zwrócić się 
o pomoc. Tak, takich dziennikarzy u nas wciąż niedostatek. 
I  nie mówimy przecież o  tabloidach – to osobna kategoria, kto chce, 
niech czyta, wie chyba, co robi. Mówimy o pretendujących do miana po-
ważnych programach publicystycznych! A od nich oczekiwać chciałoby 
się większej rozmaitości zapraszanych gości, no cóż, po prostu wyższe-
go poziomu. Zostawmy także w  spokoju media komercyjne – rządzą 
się swoimi prawami – choć tu prawdopodobnie najbardziej oferta i ja-
kość zależna jest od naszych, widzów, preferencji. Ale media publiczne? 
Przecież są – przynajmniej po części – nasze! Czy naprawdę oczekiwa-
nie, żeby nasz czas i nasze pieniądze poświęcały na rzeczy ważne, to za 
dużo? Gdzie ich rola edukacyjna? Bo że mają do spełnienia poważną 
rolę polityczną, to już wszyscy wiemy. Gdzie ich misja? I jaka ona jest? 
Powstała trzy lata temu Pozarządowa Grupa Inicjatywna ds. Współ-
pracy z TVP prowadziła rozmowy z zarządem telewizji przez dwa lata. 
O tym, że warto pokazywać działalność obywateli, że aktywność obywa-



11Federalista nr 14-15, grudzień 2013

telska, której niedostatek wciąż odczuwamy, może być interesująca. Nic 
z tego nie wynikło. O tym, że programy publicystyczne mogłyby zyskać 
na atrakcyjności, gdyby zapraszać do nich ludzi – oprócz wysokiej kla-
sy dziennikarzy lub uznanych ekspertów – którzy na co dzień z danym 
problemem mają do czynienia. Nic z tego nie wynikło. Zarząd kierowa-
ny przez prezesa Kwiatkowskiego w tej kwestii nie różnił się niczym od 
zarządu prezesa Dworaka. Jedni i drudzy rozumieli, że to ważne, jedni 
i drudzy bardzo chcieli, ale jedni i drudzy napotykali nieustająco liczne 
przeszkody. A chodziło o rzecz stosunkowo prostą; na początek o przy-
jęcie krótkiej, jednostronicowej deklaracji współpracy. Deklaracji, która 
mówiłaby o tym, że: „Telewizja Polska SA, rozumiejąc wspólny interes 
działania na rzecz dobra publicznego i swoją rolę w zakresie populary-
zacji idei aktywności społecznej, deklaruje: 

• informowanie o  działaniach organizacji na rzecz różnych grup 
społecznych,

• uwzględnianie w  strategii programowej prezentowania różnych 
form aktywności obywatelskiej,

• wypracowanie stałych mechanizmów uwzględniania inicjatyw 
obywatelskich, szczególnie w programach informacyjnych i pub-
licystycznych,

• zapewnienie pionom organizacyjnym, redakcjom i  dziennika-
rzom TVP dostępu do informacji o działaniach organizacji,

• uzupełnienie oferty szkoleniowej dla dziennikarzy o  tematykę 
związaną z sektorem pozarządowym,

• promocję wolontariatu, filantropii oraz dobrych przykładów 
współdziałania organizacji pozarządowych z  sektorem prywat-
nym i z administracją publiczną,

• konsultowanie z Radą Pożytku Publicznego programu współpra-
cy TVP z organizacjami pozarządowymi”. 

Proste? Tak by się wydawało, wziąwszy pod uwagę zapis art. 24 ust. 2 pkt 
4 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi: „Programy publicznej ra-
diofonii i telewizji powinny umożliwiać obywatelom i ich organizacjom 
uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowa-
nych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do krytyki i kon-
troli społecznej”. Ale proste nie było. Po dwóch latach grupa inicjatywna 
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straciła cierpliwość. Wygrała niemoc i przeszkody biurokratyczne. No 
i dziennikarze goniący za sensacją. Dla tych, którzy chcieliby więcej, le-
piej i mądrzej, miejsca tam ciągle za mało. Czy zmieni to nowy zarząd 
i nowy prezes? Czy będzie obchodzić ich to, że publiczne media są wa-
runkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania  społeczeństwa oby-
watelskiego? Że powinny tworzyć płaszczyznę wymiany  idei, poszuki-
wania prawdy i promocji działań, których celem jest dobro  wspólne? 
W kim lub czym więc nadzieja? Jeśli w poważnych, ogólnopolskich me-
diach – gazetach i  telewizjach – na prowadzenie wysuwają się dzien-
nikarze wszechwiedzący, którym niepotrzebne są inne autorytety? Jeśli 
najłatwiej zrobić „newsa” ze średnio dowcipnego komentarza jakiegoś 
posła lub posłanki? Jeśli najszybciej da się zrobić program zapraszając 
kolegów z innych stacji? Na co można w takiej sytuacji liczyć? Na tych 
kilku naprawdę dobrych dziennikarzy, którzy – miejmy nadzieję – nie 
poddadzą się modzie i  zostaną przy swoim rzetelnym warsztacie? To 
chyba zbyt mało. 
Otóż ja takiej nadziei nie mam. I nie tylko ja. Także wiele innych osób, 
które coraz częściej deklarują: nie oglądam telewizji, nie kupuję gazet 
– nie chcę dać się ogłupić. W poczuciu braku wpływu na to, co jest mi 
oferowane, w poczuciu niemocy zawrócenia biegu rzeki głupich infor-
macji, robię to, co jeszcze zrobić mogę: naciskam przycisk na pilocie. 
Czy to przejściowa moda? Nie wiem, nikt nie wie. Na razie jednak nic 
nie tracę. Zarówno złe, jak i dobre wiadomości i tak do mnie przyjdą. 
Ale jeśli jednak będzie nas więcej? Jeśli oglądalność średnio mądrych 
programów zacznie spadać na łeb, na szyję? Jeśli w  kioskach zostaną 
sterty niesprzedanych gazet? To kto wie, kto wie? Kto wtedy okaże się 
czwartą władzą? 
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Ja, obywatel

Właśnie skończyły się wybory samorządowe. Następne, jeśli nic nad-
zwyczajnego się nie wydarzy, za trzy lata. Dla niektórych to trzy lata wa-
kacji od obowiązków obywatelskich, sprowadzających się do wrzucenia 
kartki do głosowania. Dla innych wakacje trwają nieprzerwanie – żadne 
głosowania, żadne wybory nie wytrącą ich ze stanu spoczynku. Różne 
przyświecają temu idee i przekonania – nie wszystkie absurdalne. Wiele 
z nich ma swoją logikę i argumentację znacznie wykraczającą poza „nie 
chce mi się”. Dla wielu z nich (tych, którzy nie przyczynili się do wysokiej 
frekwencji wyborczej), to trzy lata działań i akcji, którym trudno odmó-
wić „obywatelskości”. Kto to więc jest, ten obywatel? Jaki jest?
Jego konstytutywne cechy próbowało opisać wiele osób, odwołując się do 
bardziej lub mniej przekonujących przykładów i  szukając takiego modelu 
w różnych kontekstach. Maria Ossowska zwróciła uwagę na znaczenie wzo-
rów osobowych dla kształtowania się kultury grup społecznych. Każda grupa 
ludzka– pisała – „hoduje sobie jakiś wzór człowieka czy też jakieś wzory, któ-
re stanowią przedmiot aspiracji jej członków”1. Ludzie żyjący w danym okre-
sie, nawet nie zdając sobie sprawy, mają przed oczami jakieś wzory. Oczywi-
ście w ciągu całego życia te wzory zmieniają się wielokrotnie – przyczynkiem 
do ich zmian są przeczytane książki, kontakty z innymi ludźmi, zdobyte do-
świadczenia. Te wzory u różnych ludzi – jak twierdzi Ossowska – ale także 
u tego samego człowieka w różnych okresach jego życia, odgrywają różną 
rolę. Czy istnieje jakiś wzór obywatela, do którego można by się porównać? 
Otóż Ossowska podjęła próbę zaprojektowania – i w konsekwencji poddania 
dyskusji – wzoru dla człowieka żyjącego w ustroju demokratycznym. Przez 
ustrój demokratyczny rozumie ona „ustrój, w którym jak największa liczba 
obywateli pociągnięta jest do kształtowania życia zbiorowego, ustrój, w któ-
rym w atmosferze swobody każdy rozwinąć może swoje możliwości”. Jakie 
więc cechy powinien mieć żyjący w takim ustroju obywatel idealny?
Po pierwsze, uważa Ossowska, ktoś, kto ma wywierać wpływ na życie 
zbiorowe, winien mieć aspiracje perfekcjonistyczne, obejmujące zarówno 
doskonalenie tego życia zbiorowego, jak i doskonalenie siebie. Nie powi-
nien jednak rezygnować z „buntowniczej niemożności pogodzenia się ze 
złem” i „ten cenny niepokój (powinien) nosić w sobie aż do śmierci”.
1 Wzór obywatela w  ustroju demokratycznym (1946), w: „O  człowieku, moralności 
i nauce”, PWN, Warszawa 1983.
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Po drugie, charakteryzować się powinien otwartością umysłu, gotowoś-
cią do przyjmowania nowych idei oraz skłonnością do ciągłej rewizji 
swoich poglądów. Ta otwartość umysłu związana jest z odwagą przy-
znania się do porażki.
Po trzecie – wzorowy obywatel to ktoś o dużej dyscyplinie wewnętrznej. 
Taką cechę – zdaniem Ossowskiej – przypisuje się „komuś, kto posiada 
zdolność do długodystansowego wysiłku, temu, kto umie sobie dzięki 
tej zdolności narzucić i przeprowadzić jakiś plan działania”. Ale też ta 
dyscyplina nie jest wartością sama dla siebie – jest ona zawsze w imię 
czegoś, w imię jakichś innych wartości.
Po czwarte, idealny obywatel powinien posiadać umiejętność szanowa-
nia cudzych potrzeb i opinii, nawet wtedy, gdy są one mu obce, krótko 
mówiąc, powinien być tolerancyjny.
Po piąte, aktywność, która powinna być cechą takiego człowieka, „reali-
zuje się w odniesieniu do siebie samego i w odniesieniu do otoczenia”, jest 
to aktywność, która zmierza do poprawy warunków, w których się żyje.
Po szóste, człowiekowi biorącemu udział w życiu publicznym (a jest nim 
przecież każdy obywatel!) potrzebna jest odwaga głoszenia swoich prze-
konań i obrony ich, choć przez to może narazić na szwank swoje inte-
resy czy ryzykować doznawaniem braku życzliwości ze strony innych.
Po siódme, rysem tego wzoru obywatela jest uczciwość intelektualna, wy-
magająca – jak pisze Ossowska – odwagi, gdyż znaczna część nieuczciwości 
tego typu jest właśnie wynikiem tchórzostwa. Dla osiągnięcia tej uczciwości 
niezbędny jest krytycyzm i odpowiedzialność za słowo. Bez tych dwóch ele-
mentów uczciwość intelektualna – zdaniem Ossowskiej – jest niemożliwa.
Następną dyspozycją wzoru obywatela jest coś, co potocznie nazywa 
się uspołecznieniem. W zakres tego uspołecznienia wchodzi zarówno 
interesowanie się zagadnieniami społecznymi, pewien zasób kompeten-
cji w  tej dziedzinie, jak również przezwyciężenie właściwego ludziom 
egocentryzmu. Ale to nie koniec – „trzeba jeszcze umieć zdobyć się na 
pewne reakcje uczuciowe, pchające nas do pomocy oraz wykazywać się 
umiejętnością współdziałania.
Po kolejne – szkicując obraz wzoru obywatela, nie można pominąć jesz-
cze jednego elementu, mianowicie „postawy, jaką powinien zajmować 
wobec przeciwnika w walce”. Tą walką jest w równym stopniu rozgryw-
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ka parlamentarna, wszelka polemika, jak partia szachów. Bez względu 
na to, o jaki rodzaj walki chodzi – prowadzona przez wzorowego oby-
watela charakteryzować się musi poszanowaniem przeciwnika.
Do powyższych cech określających wzór obywatela Ossowska dodaje 
jeszcze dwie, dość nietypowe w tym kontekście. Otóż od takiego wzoru 
oczekiwać należy wrażliwości estetycznej, wzbogacającej ludzki doro-
bek kulturalny i… poczucia humoru. „Jest coś słusznego – pisze Ossow-
ska – w opinii, że trudno byłoby dyktaturze zapuścić korzenie w naro-
dzie posiadającym” poczucie humoru. A zatem ten wzór obywatela, ten 
człowiek, którego jako wzór można by traktować, musi być zdolny do 
śmiechu, także z samego siebie.
Już na pierwszy rzut oka widać, że w tym zestawie cech wzorowego oby-
watela nie ma mowy o jego stosunku do państwa. Ten element Ossowska 
pomija całkiem świadomie, uważając, że człowiek uspołeczniony (a jest 
to jedna z wymienianych cech) jest uspołeczniony w każdej grupie - czy 
to lokalnej, jak samorząd, czy w grupie o szerszym zasięgu, jak państwo. 
W ustroju demokratycznym, dla którego tworzony jest ten wzór, w któ-
rym „państwo jednoczy, organizuje, koordynuje, ale nie żąda dla siebie 
boskiego kultu” nie ma potrzeby używania, jak to określa Ossowska – 
„werbalistyki państwowotwórczej”. Jest ona potrzebna tylko tam, gdzie 
się chce wmówić obywatelom, że są pionkami pracującymi dla państwa.
Przedstawiony zestaw cech to, zdaniem Ossowskiej, tylko najważniejsze 
punkty. O  ile bowiem – twierdzi ona – niegdysiejsze wzory osobowe 
(na przykład mędrca, świętego czy rycerza) w naturalny sposób dostęp-
ne były tylko dla nielicznych, o  tyle wzór obywatela dostępny jest dla 
każdego. Dla każdego, kto tylko chce do niego aspirować, uzna za swój 
i zamierza dążyć do zbliżenia się do ideału. Jeśli zatem uznać, że zary-
sowany wyżej obywatel idealny jest swoistym wzorcem metra, to dokąd 
sięgam? Ile ze wskazanych cech – atrybutów odnosi się do mnie? Posia-
danie ilu z nich wystarczy, żeby nazwać się – może nie idealnym – ale po 
prostu obywatelem? Dokąd sięgam – stojąc nad urną z kartką wyborczą 
– metr czy jednak znacznie mniej?
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Społeczeństwo kupuje rezultaty

Uczestnicy konsultacji społecznych dotyczących Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki pamiętają zapewne dyskusje dotyczące tego, czy prio-
rytet IV powinien nosić nazwę (jak to pierwotnie sformułowano) Dobre 
Państwo, czy też może – jak sugerowano wielokrotnie – Dobre Rządze-
nie. Różnica, choć kwestionowana przez autorów dokumentu, widocz-
na jest na pierwszy rzut oka. I nie jest ona wyłącznie kwestią przyjęcia 
takiej lub innej estetyki. Akcent położony jest zupełnie gdzie indziej: 
w  jednym wypadku uznaje się, że to państwo, wraz z  jego instytucja-
mi, ma być dobre (sprawne? wydolne? skuteczne?), w drugim zaś nacisk 
położony jest przede wszystkim na to, w jaki sposób wykonywane mają 
być niezbędne czynności, bez rozstrzygania, kto ma je podejmować. Nie 
trzeba dodawać, że o  ile zwolennicy pierwszego określenia wywodzili 
się w większości z kręgów administracji rządowej (lub okołorządowej), 
o tyle popularność drugiego charakteryzowała głównie środowisko or-
ganizacji pozarządowych. Już samo to zagadnienie – będące dowodem 
na stosowanie różnych filozofii (jeśli używać tego rodzaju opozycji) war-
te jest głębszego namysłu. W tym nurcie zresztą można odczytywać dys-
kusję panelową zorganizowaną ostatnio przez sieć SPLOT, poświęconą 
refleksji nad tym, czy silne państwo jest zagrożeniem dla społeczeństwa 
obywatelskiego. Nie bez powodu dużą część dyskusji poświęcono usta-
leniu definicji państwa, gdyż wbrew potocznemu poglądowi jego rozu-
mienie nie jest wcale takie oczywiste. Co więcej, zależnie od przyjęcia 
takiej lub innej definicji Dobre Państwo znaczyć mogłoby kompletnie 
różne rzeczy. To jednak temat na osobny tekst i kolejną ciekawą – jak się 
wydaje – debatę.
Teraz jednak warto skoncentrować się na tym drugim elemencie – rzą-
dzeniu samym, dobrym, złym, takim czy innym. Otóż to zagadnienie 
wcale nie jest specyficznie polskim (jak mogłoby się wydawać nieuważ-
nemu obserwatorowi światowych trendów) problemem. Jak rządzić we 
współczesnym świecie? Jak rządzić współczesnymi państwami, gmina-
mi, hrabstwami, miastami? Jakie stosować reguły i metody? Dotychcza-
sowe? Wielokrotnie kwestionowane ze względu na ich niedopasowanie 
do obecnych warunków? Jakieś nowe? Jakie? Stanowiące prostą kopię 
zasad obowiązujących w  sektorze biznesu? Co robić, aby skutecznie 
wypełniać funkcje zaspokajania potrzeb społecznych na każdym po-
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ziomie? To pytanie Jacek Żakowski postawił profesorowi Davidowi 
Osborne’owi2, którego książka pt. „Rządzić inaczej” wywołała w  Sta-
nach Zjednoczonych ruch na rzecz odrodzenia władz publicznych. Jak 
pisze Żakowski, „burmistrz Nowego Jorku R. Giuliani kazał (ją – przyp. 
autorki) czytać wszystkim podległym mu miejskim menedżerom – od 
oficerów policji po dyrektorów szkół”. Po jej lekturze w latach 90. w wie-
lu amerykańskich miastach, niektórych stanach i urzędach federalnych 
metody zarządzania uległy zasadniczym zmianom.
Kariera D. Osborne’a rozpoczęła się kilkanaście lat temu, kiedy doszedł 
do wniosku, że bez względu na to, kto aktualnie sprawuje władzę (jaka 
opcja polityczna), funkcjonuje ona coraz gorzej. Urzędy wcale nie za-
czynały pracować lepiej, kiedy dostawały więcej środków finansowych, 
niż wtedy, gdy działały w sytuacji ich znacznego niedoboru, a instytucje 
cierpiące w wyniku nadmiernego zatrudnienia nie stawały się efektyw-
niejsze w wyniku redukcji. Popularność wobec takich faktów zyskiwało 
stwierdzenie, że to wszystko oznacza koniec państwa – wyczerpanie się 
– m.in. w obliczu procesów globalizacyjnych – jego formuły. Osborne, 
jak pisze Żakowski, w tę prostą konstatację nie uwierzył i analizując po-
dejmowane przez różnych reformatorów działania, doszedł do wniosku, 
że to nie samo państwo się zestarzało, ale państwo biurokratyczne. Os-
borne uważał, że podstawowy problem wiąże się z faktem, że dotychczas 
stosowane mechanizmy sprawowania władzy przestały przystawać do 
współczesnych wyzwań – wciąż korzeniami tkwią w XIX wieku. A więc 
przyjęte biurokratyczne rozwiązania zamiast pomagać, ciążą państwu, 
a często wręcz szkodzą. Z tej konstatacji Osborne wysnuł wniosek, że 
do zmiany sytuacji niezbędne jest zastosowanie współczesnych metod 
zarządzania, i to takich, które sprawdzają się w innych dziedzinach, np. 
w biznesie. Kiedy, jak pisze Żakowski, kilka lat temu Amerykę dotknął 
problem rosnącego deficytu budżetowego i pojawiły się głosy, że pań-
stwo musi ograniczyć bezpłatne świadczenie obywatelom usług róż-
nego rodzaju (od edukacji przez służbę zdrowia do utrzymania dróg), 
Osborne ogłosił memoriał zatytułowany „12 kroków ku państwu świad-
czącemu lepsze usługi za mniejsze pieniądze”. Stworzył model funkcjo-
nowania sfery publicznej łączący – wydawałoby się – wykluczające się 
wzajemnie ideologiczne postulaty.

2 „Koniec”, Jacek Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
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W wywiadzie z Jackiem Żakowskim, opublikowanym pierwotnie w „Po-
lityce”, a potem w zbiorze zatytułowanym „Koniec”, David Osborne przed-
stawia podstawowe założenia swojego przekonania, sprawdzonego, jak 
twierdzi, na bardzo wielu przykładach. Uważa on przede wszystkim, że 
państwo za mniejsze środki (na poziomie 10, 20 procent) może – po do-
konaniu niezbędnych reform – świadczyć więcej usług lepszej jakości. 
„Problemy publicznych budżetów w  dużej mierze wynikają z  tego, że 
rządy zbyt wiele zadań uważają za równie ważne” – twierdzi Osborne. 
Jest to wynik tego, że na przestrzeni ostatnich stuleci powoli państwo 
przejmowało kolejne zadania, często – jak uważa profesor – pod wpły-
wem chwilowej potrzeby. W takiej sytuacji nie można zastosować pro-
stej metody wykluczenia z budżetu tego rodzaju wydatków, wielokrotnie 
bowiem są one ukryte w jakiejś pozycji i właściwie nikt nie wie, że prze-
znaczane są na to rokrocznie poważne środki. A  takich pozycji mogą 
być – jak twierdzi Osborne – tysiące. Nie ma zatem innej rady jak tylko 
zapomnieć o całym dotychczasowym kształcie budżetu, jego pozycjach 
i  podpozycjach, i  zacząć od początku układać go metodą zadaniową. 
Tak konstruowane są budżety w korporacjach i „państwa, miasta, lokal-
ne samorządy powinny robić to samo”. (Czy nie brzmi znajomo koncep-
cja budżetu zadaniowego, którą próbowała – bez większych sukcesów 
– wdrożyć minister Gilowska?). Zdaniem Osborne’a pracę nad nowym 
modelem budżetu należy zacząć od wyboru najważniejszych zadań – co 
jest bez wątpienia niezwykle trudne politycznie. Trzeba jednak „mieć 
odwagę powiedzieć: te trzy zadania są dla nas najważniejsze. Inne sześć 
zadań uważamy za ważne. Pięć robimy w miarę możliwości, a na resztę 
szkoda nam pieniędzy”. Oczywiście może to oznaczać, jak zauważa Ża-
kowski, wielką awanturę. Uniknąć jej można wyłącznie pod warunkiem 
przeprowadzenia poważnej debaty publicznej, w  którą zaangażowane 
będą wszystkie zainteresowane środowiska. Bez tego, bez przekonania 
tych, których zmiany dotyczą, nie ma szans na powodzenie całej opera-
cji. „Ludzie na ogół dobrze rozumieją, co jest naprawdę ważne” – uważa 
Osborne. Wtedy przychodzi czas na dopasowanie do wybranych zadań 
źródeł pieniędzy. Zwykle – jak zauważa Żakowski – okazuje się, że jest 
ich za mało. Wówczas należy dołożyć wszelkiej staranności, aby nie po-
pełnić zasadniczego błędu, mianowicie nie obciąć środków po równo na 
wszystkie wybrane zadania. „Wtedy wszyscy mają doskonałą wymówkę 
dla swojej bezradności”. Zdecydowanie lepszą strategią jest rezygnacja 
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z celów, na które pieniędzy nie ma lub jest ich zdecydowanie za mało, 
żeby można było osiągnąć coś sensownego. „Ludzie pracujący w pub-
licznych instytucjach muszą mieć świadomość, że nie dostają pieniędzy 
za istnienie. Społeczeństwo kupuje od nich rezultaty”. Ale – jak pod-
kreśla Żakowski – państwo nie jest ani supermarketem, ani korporacją. 
To akurat zdaniem Osborne’a nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla 
złego zarządzania. „Ludzie kupują przecież konkretne rezultaty za kon-
kretne pieniądze”. Nie może więc być tak, żeby w wyniku złego zaplano-
wania i zarządzania środkami np. policja nie wypełniała swoich zadań 
– bo wówczas wszystkie przeznaczone na nią pieniądze są zmarnowane. 
Ludzie nie dostają tego, za co płacą.
Osborne zwraca także bardzo wyraźnie uwagę na rolę w  tym innym 
rządzeniu obywateli. Po pierwsze, jak wspomniano wyżej, ich udział 
w ustalaniu priorytetów. Po drugie jednak – uważa Osborne – obywa-
teli trzeba słuchać i oddać im władzę. „Kiedy rodzice mogą przenieść 
dzieci z jednej szkoły do drugiej, to dostają bardzo realną władzę. W ten 
sposób rynek producenta tradycyjnie obowiązujący w sektorze budże-
towym zamieniamy w rynek konsumenta”.
Jest jeszcze jeden element, na który zwraca uwagę Osborne – zmniej-
szenie liczby przepisów ograniczających swobodę działania urzędni-
ków. A żeby to zmienić, trzeba, jego zdaniem, oddać im inicjatywę, za-
pewnić więcej wolności w podejmowaniu działań, ale co za tym idzie, 
także zwiększyć ich odpowiedzialność. Bez tego trudno się spodziewać, 
że będą mogli skutecznie reagować na potrzeby społeczne. Trzeba jed-
nak zmienić także kulturę instytucjonalną (w  biznesie nazywaną kor-
poracyjną), w przeciwnym razie w warunkach większej swobody i  tak 
urzędnicy będą blokowani przez stare przyzwyczajenia i nawyki.
I w końcu pojawia się – także w Polsce często podnoszona – kwestia 
konkurencyjności. Żakowski zastanawia się, czy nie lepiej jest sprze-
dać np. miejskie spółki i  zdać się na konkurencję prywatnych przed-
siębiorstw. Otóż tu odpowiedź Osborne – zwolennika adaptacji metod 
biznesowych w administracji publicznej, jest nieco zaskakująca. Uważa 
on bowiem, że nie zawsze takie rozwiązanie jest skuteczne na dłuższą 
metę. Przyznaje, że w  pierwszym okresie rzeczywiście oszczędności 
mogą wynieść 20-30 procent, później jednak, „jeśli zdać się całkowicie 
na konkurencję sektora prywatnego, to koszty też spadną, ale nie aż tak 
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bardzo”. Dzieje się tak – zdaniem Osborne’a – dlatego, że publiczne in-
stytucje, jeśli znajdą się w sytuacji konkurencji i są dobrze zarządzane, 
mają większą zdolność mobilizacji. Obdarzone są także, co nie bez zna-
czenia – zaufaniem społecznym związanym z praktycznie zerowym nie-
bezpieczeństwem bankructwa. (Ten argument warto wziąć pod uwagę 
np. w kontekście unijnej dyrektywy o usługach interesu ogólnego).
Co jest zatem kluczem do efektywnego państwa – pyta na koniec wy-
wiadu Żakowski – skoro nie jest nim, jak się okazuje, prywatyzacja? 
Otóż jest nim jednak – zdaniem Osborne’a – konkurencja. „Publiczny 
monopol jest równie zły jak prywatny” – stwierdza. Choć wcześniej za-
strzega się, że nie zawsze ten czynnik gwarantuje lepszą jakość usług za 
niższą cenę, to jednak przyznaje, że celem, do którego należy dążyć, jest 
to, żeby „publiczny monopol zastąpiła prawdziwa konkurencja, a  nie 
prywatny monopol”.
A więc nie ma prostych rozwiązań, prostych odpowiedzi na pytanie, jak 
rządzić? Z rozmowy Jacka Żakowskiego z Davidem Osbornem wynika 
jedno: tak, jak dotychczas, rządzić się nie da. Trzeba odciążyć admini-
strację od biurokratycznych ograniczeń, zaangażować obywateli w dys-
kusję o priorytetach, podejmować trudne decyzje rezygnacji z części na-
zbyt kosztownych zadań, uwolnić inicjatywę urzędników i zwiększyć ich 
odpowiedzialność, zagwarantować prawdziwą konkurencję opartą o ra-
chunek kosztów i  jakość usług, pozwolić ludziom decydować, wybie-
rać i oceniać świadczone usługi, wprowadzać sprawdzone gdzie indziej 
metody zarządzania, oswoić się z ryzykiem i eksperymentować – szu-
kać najlepszych rozwiązań. Wtedy dopiero i, jeśli wierzyć Osborne’owi, 
tylko wtedy, środki z naszych podatków i wszelkich innych opłat mają 
szansę być wykorzystane sensownie. Wtedy dopiero Dobre Państwo bę-
dzie mogło charakteryzować się Dobrym Rządzeniem. 
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Kto się z kim i na co umawia?

Jeśli chcę z  koleżanką pójść do kina, wykręcam jej numer telefonu, 
uzgadniamy, jaki film chcemy obejrzeć, i ustalamy dzień i godzinę. Po-
dobnie z  zaproszeniem na kolację, koncert czy zwykłe babskie ploty. 
W codziennym życiu staram się unikać sytuacji, w których rzeczona ko-
leżanka o tym, że idzie do kina, dowiaduje się jako ostatnia, i to wtedy, 
kiedy już wręczam jej bilet. Wiem przecież, że może mieć inne plany, nie 
mieć akurat ochoty na moje towarzystwo. Normalne. Inaczej premier. 
Temu wolno więcej. Może mieć pomysł, podległy mu aparat administra-
cyjny oraz głośno wyrażaną wolę, żeby plany, nastroje i ochota innych 
przestały się liczyć. Tak jak w wypadku umowy społecznej.
Oto o potrzebie jej zawarcia zaczęło się mówić jeszcze przed ostatnimi 
wyborami parlamentarnymi. Nowa umowa społeczna! Jak to brzmiało! 
Jakie wiązały się z nią nadzieje! Skoro umowa, to będą jakieś strony, sko-
ro społeczna, to z jakimś społeczeństwem, a przynajmniej w sprawach 
społecznych. Szybko jednak się okazało, że nadzieje były trochę na wy-
rost. Z wielkim trudem i po długich rozmowach udało się w ubiegłym 
roku podpisać wstępną deklarację. Do umowy było jednak daleko. A do 
przymiotnika – społeczny – jeszcze dalej. Umawiał się rząd i – podob-
no niechętnie – organizacje pracodawców i związki zawodowe. Potem 
nie działo się nic. To znaczy wydawało się, że nic się nie dzieje. Bo oto 
okazało się, gdzieś na początku tego roku, że na stole znalazł się goto-
wy dokument. I tu szok. Bo niby dokument jest, propozycje założeń do 
umowy społecznej są, a nikt się do niego nie przyznaje. Rząd – np. us-
tami wiceministra Pracy i Polityki Społecznej – twierdzi, że to nie jego, 
związkowcy – że tym bardziej nie ich, pracodawcy – że nie mają z tym 
nic wspólnego. Cud chyba. Normalnie takie dokumenty nie wyskaku-
ją jak królik z kapelusza – skoro ten wyskoczył, to niechybnie maczał 
w tym palce David Copperfield. Bo dokument jest.
Ale to nie koniec cudów. Oto w projekcie umowy społecznej, szumnie 
nazwanej Praca – Rodzina – Dialog, znajduje się – jako jedno z  klu-
czowych haseł – społeczeństwo obywatelskie, a dokładniej, jego rozwój. 
I organizacje pozarządowe, którym przypisano nawet określone funk-
cje i zadania. Rada Działalności Pożytku Publicznego też znalazła tam 
swoje miejsce. Powie ktoś: świetnie! Może i tak, może byłoby świetnie, 
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gdyby nie jeden, taki malusieńki szczegół: ani przez moment, na żadnym 
etapie do prac nie włączona została ani jedna organizacja pozarządowa 
(także ani jeden przedstawiciel RDPP)! Przez rok zatem rząd, organi-
zacje pracodawców, związki zawodowe dyskutowały o  tym, w co i  jak 
„ubrać” organizacje pozarządowe – organizacje – podkreślmy, niezależ-
ne od jednych, drugich ani trzecich. Nikomu to jednak nie przeszkadza-
ło! Nikomu z nich (że rządowi, to wcale nie dziwi) nie przyszło do głowy 
powiedzieć: hola, hola panowie, coś tu nie gra! Może więc wszystko gra? 
Co za problem wybrać film, miejsce i czas, a zainteresowanemu wręczyć 
bilet i kazać mu za niego zapłacić? Premierowi – koordynującemu cały 
proces – w końcu wolno więcej.
A  więc umowa okazuje się umową między rządem, związkami zawo-
dowymi i pracodawcami, społeczna jest w tym sensie, że z partnerami 
społecznymi. Że nie każdy obywatel jest członkiem związków zawodo-
wych lub organizacji pracodawców? To niech się zapisze! Że nie biorą 
w tym procesie udziału organizacje społeczne? A cóż to za wymagania! 
Nie są przecież reprezentowane w Komisji Trójstronnej, więc mogą co 
najwyżej przyglądać się, jak w pocie czoła pracują inni. Jak wypracują, 
to się wszyscy dowiedzą!
Nie po raz pierwszy okazuje się, że standardy obowiązujące w  życiu 
prywatnym mają się nijak do Wielkiej Polityki. Tam obowiązuje zasada 
poszanowania przyjaciół, a nawet znajomych, liczenia się z ich czasem, 
planami, poglądami, tu wręcz przeciwnie. Tam obowiązuje wzajemne 
zaufanie, tu – nic podobnego. Tam nie zaprosisz gości komuś do domu, 
tu – jak najbardziej. W życiu prywatnym umawiając się, zwykle panu-
jesz nad swoimi umowami i zobowiązaniami. W świecie Wielkiej Poli-
tyki nigdy nie wiesz, kto z kim i na co się umawia, zwłaszcza za Twoimi 
plecami.



23Federalista nr 14-15, grudzień 2013

Kto ma lepiej

Raz rozpoczęta dyskusja o dyskryminacji kobiet (czy jak wolą niektórzy 
– o jej braku), toczy się wciąż i końca nie widać. Argumentów jednych – 
twierdzących, że kobiety istotnie mają gorzej, i drugich – uważających, 
że jeśli już mają źle, to tak samo jak mężczyźni, pada dużo. Czasami 
można odnieść wrażenie, że za dużo, bo w tej wielości pojawiają się tak-
że coraz bardzie absurdalne – w końcu możliwości sformułowania rze-
czowych, sensownych argumentów mają jakieś granice.
Dyskusja zatem trwa – a problem jak był, tak jest. Nierozwiązany czy – 
jak czasem się wydaje – nierozwiązywalny. Ostatnio mało publiczna, ale 
jednak dyskusja dotyczyła niewinnego zapisu w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a dokładniej propozycji zmiany 
jednego z jej ustępów. Oto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 
autor nowelizacji ustawy – zaproponowało zmianę dotychczas obowią-
zującego brzmienia art. 4 ust.1 pkt 8 z „upowszechniania i ochrony praw 
kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn” na 
„działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn”. Niby nic. Ot, 
korekta redakcyjna wychwyciła źle brzmiące sformułowanie. Ale nie, 
przedstawiona przez pracowników ministerstwa argumentacja mia-
ła dowodzić, że nie chodzi jedynie o redakcję, oto bowiem kobiety nie 
mają żadnych szczególnych praw, które należałoby upowszechniać lub 
ich bronić. A zatem pierwotnie obowiązujący zapis – jako nieprawdziwy 
i wprowadzający w błąd – należy usunąć.
Taki pogląd nie jest jednak związany z ministerialnym – jak chcą nie-
którzy, formalnym, urzędniczym – podejściem. Podziela go wiele osób 
niemających za sobą kariery urzędnika. Twierdzenie, że „szanować 
należy każdego człowieka bez względu na płeć, wyznanie, kolor skory, 
etc.”, oraz przywoływanie zapisów deklaracji praw człowieka w miejsce 
„genderowych” sformułowań wypracowanych przez Komisję Europej-
ską spotkać można wyjątkowo często. Już samo sformułowanie: „prawa 
kobiet” niektórych drażni.
Trudno nie zgodzić się z taką argumentacją. Kobieta też człowiek, więc 
i prawa człowieka powinny się do niej stosować w tym samym stopniu 
(choć czy trudno wskazać tych, co nie wydają się podzielać tego poglą-
du?). Pozostaje jednak pytanie, czy w praktyce są one w równym stopniu 
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respektowane. Chciałoby się, żeby świat już był idealny, A jeśli nie jest, 
to może „genderowy” upór Komisji Europejskiej właśnie na ten aspekt 
ma zwrócić uwagę? Zgadzając się bowiem, co do zasady, z argumentacją 
tak wspomnianego wyżej ministerstwa, jak i zewnętrznych wobec niego 
dyskutantów, można by zastanowić się, czy uwzględniając obecną sytu-
ację kobiet (choćby na rynku pracy) – nie byłoby zasadne przełknięcie 
źle brzmiącego zapisu i zasygnalizowanie problemu? Priorytetowa za-
sada Unii Europejskiej – gender mainstreaming (włączanie problematy-
ki potrzeb i perspektywy kobiet do głównego nurtu życia społecznego 
i politycznego), mówi właśnie o tym, że oprócz przestrzegania zasady 
równości płci niezbędne są także działania mające na celu wzmacnia-
nie kobiet, promowanie ich awansu oraz podnoszenie statusu kobiet 
w społeczeństwie. A zatem daje się jakoś rozwiązać ten dylemat praw 
kobiet i praw człowieka. Działalność pożytku publicznego mogłaby więc 
uwzględniać oba obszary: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz 
wzmacnianie kobiet poprzez ochronę ich praw i eliminację dyskrymi-
nacji kobiet. Niby nieistotna zmiana, nic nie kosztuje oprócz zgrzytu dla 
purysty językowego i ideologicznego, a mogłaby zwracać większą uwagę 
na problem. Co więcej, w tym konkretnym przypadku tak czy inaczej 
sformułowany zapis mógłby stanowić odniesienie dla zapisów przygo-
towywanych np. w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (czyli w konse-
kwencji środków finansowych na różne działania). Przede wszystkim 
na działania mające na celu dostrzeżenie problemu, zmianę nastawienia 
do niego czy uświadomienie sobie – przez różne grupy społeczne – jego 
konsekwencji. Zapisy ustawowe rzeczywistości nie zmieniają, ale bez 
odpowiednich trudno o zmianę praktyki życia codziennego.
A ta codzienna praktyka nie przedstawia się wcale różowo. Argumenty, 
że nawet jeśli kobiety mają gorzej, np. w  dostępie do rynku pracy, to 
przecież mężczyźni mają fatalnie w dostępie do lekarzy (choć nie zawsze 
jest jasne dlaczego) w  istocie prowadzą do bagatelizowania zarówno 
jednego, jak i drugiego problemu. Bo skoro wszyscy mają źle po równo, 
choć w różnych dziedzinach, to przynajmniej jest sprawiedliwie. A wo-
bec argumentu (słyszałam na własne uszy!), że nadumieralność i nadza-
chorowalność mężczyzn jest większa niż kobiet, ich dostęp do rynku 
pracy rzeczywiście traci na znaczeniu!
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A jednak problem nadal jest, czy opisywać go w kategoriach praw ko-
biet, czy człowieka (kobiety-człowieka!). W ostatnich dniach w mediach 
pojawiły się po raz kolejny informacje o różnicach w zarobkach kobiet 
i mężczyzn zatrudnionych na tym samych stanowiskach. Optymistycz-
ne szacunki wskazują, że ta dysproporcja mieści się w przedziale między 
5 a 15 procent. Bardziej pesymistyczne dane mówią o różnicy docho-
dzącej do 30, a czasem nawet więcej procent.
Badanie na temat zarobków Polaków, w  którym wzięło udział ponad 
56 tys. osób, przeprowadził portal Wynagrodzenia.pl. Jego wyniki do-
wodzą, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn występują na 
każdym etapie kariery i odnoszą się do wszystkich praktycznie stano-
wisk: od szeregowego pracownika do wysokiego szczebla zarządzania. 
Różnice, o których mowa, nie odnoszą się – jak chciałoby się myśleć – 
do zamierzchłej przeszłości. Nawet na przestrzeni ostatnich dwóch lat 
nie tylko nie uległy zmniejszeniu – pomimo częstszego niż dotychczas 
podnoszenia tej kwestii – ale można stwierdzić ich wzrost. Wystarczy 
podać, że o ile płaca mężczyzn w stosunku do 2005 roku wzrosła o 50 
złotych – jak podaje portal – to w odniesieniu do kobiet zanotowano 
spadek o 9 złotych. „Kobieta specjalista dostanie na rękę mniej o 580 
złotych niż mężczyzna”3. Dodatkowo niepokojące jest to, że im wyż-
sze stanowisko, a co za tym idzie wyższe wynagrodzenie, tym bardziej, 
w zastraszającym tempie, rosną te dysproporcje. Mężczyźni zatrudnieni 
na stanowiskach dyrektorów generalnych przeciętnie zarabiają ok. 10 
tys. złotych, podczas kiedy kobiety-dyrektorki – 4,5 tysiąca.
Powodów takiego stanu rzeczy jest na pewno wiele. Jednym z nich – jak 
twierdzi przedstawicielka jednej z firm doradztwa personalnego4 – jest 
to, że często kobiety same żądają niższego wynagrodzenia, uważając, 
że tylko w  ten sposób mogą uzyskać szansę na zatrudnienie. Wiedzą 
bowiem doskonale to, co jest tajemnicą poliszynela: pracodawcy wolą 
zatrudniać mężczyzn. Mężczyzna nie idzie na wcześniejszą emeryturę 
– opłaca się więc dłużej w niego inwestować; nie rodzi dzieci – więc nie 
ma przerw w pracy (urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, a potem 
zwolnień z  powodu chorób dziecka). To, że taki wizerunek trąci ste-
reotypem, nie zmienia sytuacji. Różnice w wynagrodzeniach są faktem. 

3  Dziennik 10-11.02.2007, „Pensje kobiet lecą w dół”, Przemysław Poznański.
4  Tamże.
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Choć nie we wszystkich branżach, zawodach czy firmach. Statystyczne 
dane mają jednak to do siebie, że raczej pokazują tendencje niż skupiają 
się na pozytywnych wyjątkach. A takie też są – na przykład tam, gdzie 
wynagrodzenie uzależnione jest bezpośrednio od efektów, kobiety zwy-
kle zarabiają lepiej. Często także o różnicach w pensjach nie ma mowy 
w firmach zagranicznych.
Problem nie jest ani nowy, ani typowy wyłącznie dla Polski, choć tu skala 
rozbieżności może skłaniać do głębszej refleksji. W  Unii Europejskiej 
najlepiej sytuacja wygląda w  Portugalii, gdzie dysproporcje w  wyna-
grodzeniach nie przekraczają 5 procent. Spośród tzw. „starych” krajów 
członkowskich UE kobiety w  Irlandii mają najgorzej – zarabiają o  22 
procent mniej niż mężczyźni, choć średnia różnica w pensjach w całej 
Wspólnocie wynosi około 16 procent. Zgodnie z danymi Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy kobiety wykonują 2/3 pracy, a otrzymują tyl-
ko 5 procent dochodów. Wziąwszy przy tym pod uwagę, że kobiety są 
często lepiej wykształcone niż mężczyźni, powyższe dane statystyczne 
nabierają nowego znaczenia.
Oczywiście wobec twardych liczb drobny zapis w ustawie o działalno-
ści pożytku publicznego i  o  wolontariacie nie ma wystarczającej siły 
rażenia. W mikroskali jednak pokazuje całą złożoność problemu. Jest 
dowodem na często przyjmowaną strategię wychodzenia od równości 
kobiet i mężczyzn (podpierania się uniwersalnymi prawami człowieka!) 
i zamykania oczu na rzeczywistość (bo, nie daj Boże, znajdziemy tam 
jakieś nierówności).
Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że zwykle najwięcej czasu 
zajmuje przełamanie stereotypów i zmiany postaw. Tutaj natomiast po-
trzeba jest wielu, najlepiej skoordynowanych działań i  długofalowych 
projektów. Część z nich już jest podejmowana, jak choćby ostatnia akcja 
Dziennika pt. Matka Polka pracująca, w ramach której kobiety (ale nie 
tylko!) dzielą się swoimi dobrymi i złymi doświadczeniami z pracy. Inne, 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczą 
godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Także niektórzy pracodaw-
cy, w tym np. zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Prywatnych Le-
wiatan, podejmują działania zmierzające do zmiany nastawienia wobec 
zatrudniania kobiet i  określania ich wynagrodzeń. W  tym kontekście 
można także odczytywać ostatnio głośno chwalony z różnych stron pro-
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gram polityki prorodzinnej, opracowany przez wiceminister Pracy i Po-
lityki Społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską. I tu część proponowanych 
rozwiązań ma także szansę zmienić nastawienie do zatrudniania ko-
biet. Pomysły dotyczące elastycznego czasu pracy czy dłużej otwartych 
przedszkoli mogą – nawet jeśli w niewielkim stopniu – przyczynić się 
do tego, że kobiety będą mogły pracować, a ich pracodawcy przyjmą to 
do wiadomości. Niezłym rozwiązaniem – być może choć trochę osłabia-
jącym lęk pracodawców przed zatrudnianiem młodych matek (kobiet 
przecież!) jest propozycja ulg w opłacanych za nie składkach.
Te wszystkie działania muszą mieć charakter komplementarny. Sytuacja 
nie zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale wielość 
sygnałów i  argumentów, padających z  różnych stron i  środowisk, ma 
szansę zagwarantować kobietom prawa takie, jak mężczyznom. Niech 
będzie, że prawa człowieka. To punkt dojścia. Do niego jeszcze długa 
droga. Dyskryminacja (jak chcieliby niektórzy widzieć dysproporcje 
w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn) nie jest problemem drobnym ani 
nieistotnym. Tu nie ma mowy o kwestiach redakcyjnych – jak można 
traktować zapis w ustawie o działalności pożytku publicznego. To fakty.
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20 lutego 2013 – Konferencja  „Udział obywateli w planowaniu przyszłej 
perspektywy funduszy europejskich 2014-2020”
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Raport z działań  
Stałej konferencji ds. konsultacji  

funduszy europejskich 2014-2020
Michał Dymkowski, 

Magdalena Woźniewska, 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Wstęp

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) w  imie-
niu swoich członków, reprezentując sektor pozarządowy, zabiera głos 
w ważnych kwestiach dotyczących polityk publicznych. Jej głównym ce-
lem jest aktywne tworzenie przyjaznych warunków dla funkcjonowania 
organizacji pozarządowych i stanie na straży ich praw i pożytku, zwłasz-
cza w kontekście zasady partnerstwa. 
OFOP angażuje się w wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk, 
które często mają podstawowe znaczenie dla realnego funkcjonowania 
tej zasady. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Federacja bardzo ak-
tywnie zaangażowała się w konsultacje jednego z ważniejszych obsza-
rów polityk publicznych dla sektora pozarządowego, jakim są fundusze 
europejskie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. 
Federacja podjęła szereg działań rzeczniczych i  informacyjnych, któ-
rych efekty oraz opis zostaną zaprezentowane w dalszej części niniej-
szej publikacji. Aktywne działania OFOP rozpoczęły się na długo przed 
opublikowaniem przez Komisję Europejską projektów Rozporządzeń 

Temat numeru
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ogólnych1, czy rządowych projektów Umowy Partnerstwa2 i Programów 
Operacyjnych3.

Powody zaangażowania się OFOP-u w konsultacje FE 2014-2020
Prace nad perspektywą finansową UE 2014-2020 rozpoczęły się wraz 
z opublikowaniem przez Komisję Europejską jesienią 2010 roku tzw. V 
raportu kohezyjnego (tj. raportu poświęconego polityce spójności, jej 
efektom oraz przyszłości). Komisja zarezerwowała do 31 stycznia 2011 
roku czas na konsultacje społeczne – również on-line. Federacja, prowa-
dząc działania monitorujące i interwencyjne w obszarze wykorzystania 
funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013, jak również współpracu-
jąc z pozarządowymi członkami komitetów monitorujących programy 
operacyjne tego okresu budżetowego, od razu zdała sobie sprawę z po-
trzeby włączenia się organizacji w dyskusję, która zdaniem wielu osób 
na tym etapie była zbyt abstrakcyjna dla NGO. 
Dlaczego Federacja zaangażowała się w te prace? Otóż raport kohezyjny 
zawierał zapisy dotyczące obszarów merytorycznych, których dotyczyć 
ma wsparcie UE, zasady partnerstwa, regulacji finansowych, procedur 
dostępu do funduszy, jak i  samego systemu ich wdrażania. Jakkolwiek 

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, http://
nowaperspektywa.NGO.pl/files/nowaperspektywa.NGO.pl/public/Rozporzadzenia_
ogolne_5_funduszy_KE.pdf 
2  Umowa Partnerstwa – umowa podpisywana między państwem członkowskim a Ko-
misją Europejską w sprawie założenia funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 przy-
jętych w danym kraju oraz określającym podział na programy operacyjne, ramowy opis 
systemu wdrażania wraz z alokacjami, http://nowaperspektywa.NGO.pl/files/nowaper-
spektywa.NGO.pl/public/UP.pdf, http://nowaperspektywa.NGO.pl/files/nowaperspek-
tywa.NGO.pl/public/UPzal.pdf 
3  Jeden z najważniejszych dokumentów z punktu widzenia absorpcji środków unijnych, 
mający na celu realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zawiera całość 
spójnych priorytetów strategicznych, do osiągnięcia których będzie się dążyć za pomo-
cą funduszu strukturalnego lub łącznie Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w przypadku celu konwergencja.
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w formie ogólnej, wiadomo było, że zakreśla ramy debaty nad fundusza-
mi 2014-2020. Pod koniec grudnia 2010 r. OFOP zorganizowała w War-
szawie dla zainteresowanych organizacji pierwszą dyskusję na temat 
spostrzeżeń i doświadczeń z monitorowania programów oraz realizacji 
projektów europejskich. Zebrane materiały, owoce dyskusji, opracowa-
nia eksperckie stały się podstawą przekazanego Komisji Europejskiej 
w styczniu 2011 r. stanowiska Federacji. OFOP zwróciła w nim uwagę 
m.in. na kwestie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, potrze-
by rozwoju kapitału społecznego oraz intelektualnego, edukacji, realne 
wprowadzenie reformy regulacji rozumianej jako umożliwienie obywa-
telom Unii faktycznego wpływu na decyzje podejmowane przez władze 
różnych szczebli, a przez to wdrożenie zasady partnerstwa. Od początku 
organizacja zwracała zatem uwagę na potrzebę uproszczenia i skrócenia 
procedur, a tym samym zmniejszenia kosztów obsługi dotacji unijnych, 
ujednolicenie wskaźników osiągania celów dla całej Wspólnoty, większą 
dostępność środków dla organizacji, rozliczanie przez efekty, a nie przez 
dokumenty księgowe, umożliwienie realizacji projektów wielofunduszo-
wych, niewystarczające upowszechnianie rozwiązań wypracowanych 
zwłaszcza dzięki realizacjom projektów miękkich dofinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, w tym dorobku inicjatywy EQUAL, 
ukonkretnienie zadań komitetów monitorujących programy operacyjne 
i nadanie im charakteru instytucji sprawujących kontrolę społeczną nad 
przeznaczeniem i  wydatkowaniem środków publicznych dzięki zawie-
szeniu udziału szeroko rozumianej strony społecznej, wreszcie – stoso-
wanie zasady pomocniczości w systemie kontroli wydatków.

Założone cele
Federacja zaangażowała się w  debatę o  przyszłości funduszy europej-
skich chcąc zadbać od początku tworzenia rozwiązań o istotne zasady 
z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego. Należą do nich part-
nerstwo, przejrzystość, uproszczenie i  zminimalizowanie formalności, 
wreszcie – zapewnienie realnego dostępu organizacji pozarządowych 
do środków unijnych, a przez to do możliwości realizowania działań na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w innych ob-
szarach istotnych z punktu widzenia organizacji. Cele te zostały zopera-
cjonalizowane w sposób następujący:
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• zbudowanie koalicji NGO oraz uwspólnianie interesów i postula-
tów sektora,

• wzrost wiedzy organizacji na temat procesu przygotowywania 
dokumentów programowych,

• intensyfikacja kontaktów z administracją celem zapewnienia skutecz-
ności rzecznictwa oraz wzmocnienie wpływu organizacji na sposób 
zarządzania środkami europejskimi w perspektywie 2014-2020,

• uzyskanie od krajowych i zagranicznych decydentów wiążących za-
pisów w dokumentach na postulaty przedłożone przez organizacje.

Uwarunkowania
Analizując działania Federacji oraz osiągnięte efekty należy pamiętać, 
że pierwszy okres dyskusji nad polityką spójności na lata 2014-2020 był 
trudny z kilku powodów. Raport kohezyjny opublikowano jesienią 2010 
roku, zaś Strategię Europa 2020 w marcu 2010 roku, ale prace nad roz-
porządzeniami Rady określającymi zakres interwencji, uwarunkowa-
nia prawne, rolę komitetów monitorujących i  inne zasady nie zostały 
jeszcze oficjalnie przyjęte w  momencie przygotowywania niniejszego 
raportu (połowa grudnia 2013 r.). Aby formalnościom stało się zadość, 
powinny zostać podpisane do końca grudnia, jako że 1 stycznia 2014 
roku rozpoczyna się nowy okres programowy. Przedkładano również 
publikację projektów rozporządzeń – początkowo miały zostać upub-
licznione w czerwcu 2011 roku, ostatecznie stało się to jesienią tegoż 
roku. Dla Polski była to o tyle istotna zmiana, że w drugiej połowie 2011 
sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i do jej priory-
tetów należało przyśpieszenie prac nad kolejną perspektywą finansową. 
Publikacja projektów aktów prawnych kluczowych z tego punktu widze-
nia w połowie kadencji znacząco na te plany wpłynęła. Należy ponadto 
pamiętać, że kluczowe dla rządowych propozycji wykorzystania fun-
duszy unijnych tzw. strategie horyzontalne, przygotowywane w  opar-
ciu o  raport „Polska 2030”, również podlegały opóźnieniom. Z  jednej 
strony – na skutek katastrofy smoleńskiej w  kwietniu 2010 r., drugiej 
zaś – ze względu na kontrowersje i przedłużające się prace zarówno we-
wnątrz samego rządu, jak i na prowadzone konsultacje społeczne (choć 
to w mniejszym stopniu). Konkludując – pod koniec 2013 roku wciąż 
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pracuje się na projektach dokumentów, w związku z tym nawet projekty 
krajowych aktów prawnych nie mogą formalnie być konsultowane ani 
przesłane do Parlamentu, ponieważ odnoszą się do unijnych rozporzą-
dzeń, które nie posiadają jeszcze ostatecznej wersji. W tym kontekście 
za sukces można uznać fakt, że została jednak opracowana Umowa 
Partnerstwa oraz projekty programów operacyjnych, które jednakowoż 
mogą ulec zmianie pod wpływem ostatecznych oficjalnych wersji doku-
mentów międzynarodowych.

Sponsorzy
Od początku działania rzecznicze OFOP w omawianym obszarze dofi-
nansowywała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, której wsparcie 
pozwoliło polskim organizacjom – za pośrednictwem Federacji – brać 
niezależny udział w debacie o kształcie perspektywy finansowej 2014-
2020. Od roku 2011 OFOP otrzymała również dotacje na przedmioto-
we zaangażowanie ze strony Fundacji im. Stefana Batorego. Obydwu 
grantodawcom składamy serdeczne podziękowanie nie tylko za środki 
finansowe, ale jeszcze bardziej za wiarę w sens włączenia się Federacji 
w debatę nad okresem budżetowym 2014-2020 ze stosunkowo dużym 
wyprzedzeniem, nierzadko określanym – również w  gronie samych 
członków organizacji pozarządowych – jako znacząco przedwczesne. 
Historia pokazała, że było to zaangażowanie jak najbardziej „na czasie”, 
potrzebne i istotne dla późniejszych dyskusji, od międzynarodowych po 
krajowe i regionalne.

Struktura Instytucji Rzecznictwa

Grupa robocza ds. Przyszłej Perspektywy Finansowej Funduszy  
Europejskich na lata 2014-2020 (Grupa 14-20)
We wrześniu 2011 roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządo-
wych – w celu konsultowania i wypracowywania postulatów organizacji 
związanych z Wieloletnimi Ramami Finansowymi (WRF) Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020 powołała nieformalną grupę roboczą, składającą 
się z około 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych (głównie człon-
ków OFOP), zaangażowanych w prace komitetów i podkomitetów moni-
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torujących oraz innych ciał dialogu zajmujących się obecnym systemem 
funduszy. Ponadto w spotkaniach merytorycznych brali udział eksperci 
spoza sektora, z reguły reprezentujący administrację publiczną.  Grono 
to  nie było stałe, a liczba uczestników relatywnie często ulegała zmianie. 
Wynikało to z otwartej formy działania jaką OFOP przypisała grupie, któ-
rej skład zmieniał się w zależności od tematu jakim miała się zajmować. 
Trzon złożony z ekspertów trzeciego sektora pozostawał jednak zachowa-
ny. Do najważniejszych zadań grupy należało:

• monitorowanie i  konsultowanie z  Komisją Europejską i  innymi 
instytucjami unijnymi oraz Rządem RP dokumentów programu-
jących nowe fundusze europejskie na lata 2014-2020,

• wypracowywanie stanowisk organizacji pozarządowych odnoszą-
cych się do wyżej wymienionych dokumentów oraz przedkłada-
nie nowych propozycji i postulatów zawierających punkt widze-
nia trzeciego sektora wobec przyszłego systemu funduszy,

• budowanie zaplecza instytucjonalnego i  merytorycznego dla 
sektora pozarządowego na rzecz silnej reprezentacji organizacji 
w procesie konsultacji nowej polityki spójności nowej perspekty-
wy finansowej UE.

W niemal rocznym okresie swojej działalności grupa wypracowała sie-
dem stanowisk, które dotyczyły kwestii:  Rozporządzeń Komisji Europej-
skiej, Wspólnych Ram Strategicznych, Mechanizmu Grantu Globalnego, 
Idei Dobrego Rządzenia, Funkcjonowania Komitetów Monitorujących, 
Obszaru Innowacji Społecznych, Zasady Partnerstwa. W  spotkaniach 
Grupy uczestniczyły między innymi:

• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
• Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
• Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia,
• Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
• Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
• Instytut Spraw Publicznych,
• Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.
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Grupa robocza ds. 12 Postulatów w sprawie funduszy europejskich 
2014-2020 (Grupa 12 postulatów)
Grupa robocza 12 postulatów powstała jako rozszerzona kontynua-
cja formuły Grupy 14-20, której działalność – po wypracowaniu wy-
mienionych wcześniej stanowisk – uległa zahamowaniu. Wynikało to 
głównie z braku publikacji przez administrację publiczną dokumentów 
programujących, które można byłoby konsultować. OFOP rozpoczęła 
spotkania z przedstawicielami władz, z których wynikał jasny przekaz 
by organizacje nadal pracowały nad uwagami i postulatami, a następ-
nie przekazywały je Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. W związku 
z powyższym Federacja postanowiła przygotować – wzorując się na 21 
postulatach z roku 1980 – ramowe propozycje dotyczące funduszy euro-
pejskich, oparte na potrzebach i doświadczeniach sektora pozarządowe-
go, skierowane do administracji publicznej jako punkt wyjścia do kon-
sultacji nowej perspektywy. W tym celu OFOP wraz z Pracownią Badań 
i  Innowacji Społecznych Stocznia we wrześniu 2012 roku opracowała 
wersję roboczą dokumentu, a następnie skonsultowała to z 14 ważnymi 
i aktywnymi organizacjami pozarządowymi (głównie parasolowymi) ta-
kimi jak Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich czy Polska Sieć Lokalnych Grup Działania. Tym 
samym zawiązała się koalicja na rzecz 12 postulatów. Koalicja ta opra-
cowała postulaty w obszarze programowania funduszy europejskich, za-
wierające rekomendacje organizacji pozarządowych, które jej zdaniem 
powinny zostać uwzględnione w nowej Umowie Partnerstwa i założe-
niach nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Lista 12 po-
stulatów została opublikowana na okres 10 dni i podpisana przez blisko 
285 organizacji pozarządowych z całej Polski, a następnie przekazana 
na ręce Minister Rozwoju Regionalnego. W listopadzie 2012 roku Mi-
nister Elżbieta Bieńkowska odniosła się do tego dokumentu, wyrażając 
poparcie dla większości z postulatów, doceniając zaangażowanie i przy-
gotowanie organizacji do procesu konsultacji. Co warto podkreślić, 12 
postulatów zostało uznane jako podstawa negocjacyjna administracji 
z sektorem pozarządowym. Był to pierwszy realny sukces działań OFOP 
i Koalicji na rzecz lepszych funduszy europejskich po 2013 roku. 
Sukces 12 postulatów przełożył się na rozwinięcie polityki rzecznictwa, 
co wymagało ustrukturyzowania działań. OFOP postanowiła więc po-
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wołać grupę roboczą 12 postulatów i  zaprosić uczestniczące w  niej 
organizacje do podjęcia tematów uszczegóławiających 12 postulatów. 
Zadaniem liderów grup było przygotowanie stanowisk merytorycznych 
oraz działania rzecznicze w celu ich wpisania do dokumentów progra-
mowych. W efekcie powstało jedenaście zespołów tematycznych: 

• Komitety monitorujące – Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych,

• Pomoc techniczna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Poza-
rządowych, 

• Otwarcie funduszy UE nowej perspektywy dla małych organizacji 
pozarządowych – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Oby-
watelskich OPUS,

• Instrument Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność – Pol-
ska Sieć Lokalnych Grupa Działania, Forum Aktywizacji Obsza-
rów Wiejskich,

• Innowacje społeczne – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
Stocznia,

• Zasady wyboru projektów – Federacja Mazowia,
• Przeciwdziałanie ubóstwu i  wykluczeniu społecznemu – Polski 

Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN,
• Kompetencje Cyfrowe – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Infor-

macyjnego,
• Ekonomia Społeczna – Instytut Spraw Publicznych, 
• Wsparcie osób niepełnosprawnych – Federacja Mazowia, Towa-

rzystwo Pomocy głuchoniewidomym, Fundacja Aktywizacja,
• Zasada zrównoważonego rozwoju – Związek Stowarzyszeń Pol-

ska Zielona Sieć.
Grupa funkcjonowała przez ponad rok i  spotykała się raz na miesiąc. 
Zarówno lista 12 Postulatów, jak i inne stanowiska wypracowane na fo-
rum grupy roboczej 12 postulatów wraz z odpowiedziami Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju zostaną przedstawione w II części niniejszego 
raportu.
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Stała Konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 
(Sk OFOP)
Dynamika procesu konsultacji, koordynacja prac grupy roboczej 12 
postulatów, polityka informacyjna, spotkania konsultacyjne wewnątrz-
sektorowe i  międzysektorowe z  różnymi aktorami, budowanie zaple-
cza reprezentantów prowadzących działania rzecznicze – wszystkie te 
elementy procesu rzecznictwa potrzebowały jednego wspólnego mia-
nownika – formy instytucjonalnej. Biorąc pod uwagę doświadczenia 
poprzednich lat, Federacja uznała, że należy powołać platformę kon-
sultacyjną, której celem będzie połączenie wszystkich wymienionych 
działań Trzeciego Sektora. Tym samym jesienią 2012 roku OFOP do-
prowadziła do utworzenia Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy 
europejskich 2014-2020 (Sk OFOP). Ciało to miało być odpowiedzialne 
za proces konsultacji funduszy europejskich w imieniu szerokiej koalicji 
organizacji pozarządowych, które podpisały listę 12 postulatów NGO. 
Zasada działania Sk OFOP opierać się miała na otwartej koordynacji 
prac wielu instytucji i środowisk zainteresowanych tematem, ale unika-
jących formalizacji, umożliwiając wymianę poglądów, harmonizowanie 
działań i  tworzenie stanowisk, przy zachowaniu pełnej niezależności 
organizacyjnej. Ponadto Sk OFOP odpowiadała za koordynowanie prac 
organizacji pozarządowych w grupach roboczych ds. programów ope-
racyjnych, prowadzonych przez administrację centralną i za dodatkowe 
wsparcie NGO w grupach na poziomie regionalnym, a także za koordy-
nowanie prac w Grupie Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego4, 
Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa5 i  ciałach wspierających, 
4  Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego – działa przy Komitecie Koordynacyj-
nym NSRO i składa się z partnerów społeczno-gospodarczych, administracji i organizacji 
pozarządowych. Celem grupy jest m.in. wypracowywanie wspólnych stanowisk, monitoro-
wanie i interweniowanie w sytuacjach, gdy partnerstwo lub udział przedstawicieli partnerów 
społeczno-ekonomicznych w Komitetach Monitorujących i innych ciałach ważnych z punk-
tu widzenia Strategii Rozwoju Kraju okazałby się niedostateczne uwzględniany(http://ofop.
eu/Grupa-robocza-ds-spoleczenstwa-obywatelskiego-kk-nsro).
5  Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa (KSTP) została powołana przez Komitet Ko-
ordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (KK NSRO) 25 czerwca 2010 r. 
z inicjatywy Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego działającej przy komitecie. Jej 
celem jest zapewnienie w okresie programowania 2007-2013 realizacji zasady partnerstwa 
poprzez wzmocnienie partnerów społeczno-gospodarczych oraz mechanizmów współpra-
cy pomiędzy nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji praktyk publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich (http://ofop.eu/reprezentacja/KSTP).
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takich jak Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP)6. 
Najważniejszym zadaniem Sk OFOP było skuteczne rzecznictwo 
w imieniu sektora pozarządowego, odnoszące się do funduszy europej-
skich w przyszłej perspektywie finansowej UE. Sk OFOP miała udzielać 
wsparcia merytorycznego organizacjom, badać ich potrzeby i  zbierać 
postulaty, formułować stanowiska oraz konsultować je ze środowiskiem 
i administracją rządową.
Ciałem koordynującym i wykonawczym Sk OFOP był Sekretariat, któ-
ry organizował działania poprzez harmonizację prac reprezentantów 
OFOP w grupach administracji, grupy roboczej 12 postulatów, Grupy 
Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Krajowej Sieci Tematycz-
nej ds. Partnerstwa i innych. Zadaniem Sekretariatu było także monito-
rowanie informacji dotyczących nowego okresu programowania i do-
starczanie ich przedstawicielom trzeciego sektora oraz udzielanie im 
wsparcia merytorycznego. Dodatkowo, Sekretariat był również odpo-
wiedzialny za organizowanie konsultacji wewnątrzsektorowych i  tych 
z przedstawicielami władz centralnych i regionalnych.
Działania Sk OFOP były i nadal są skierowane do organizacji pozarzą-
dowych, ich reprezentantów w ciałach dialogu, a także do administracji 
rządowej m.in. poprzez przesyłanie stanowisk, organizowanie spotkań 
i konsultowanie dokumentów programujących. Rezultaty, jakie Konfe-
rencja chciała osiągnąć dotyczyły umocnienia pozycji organizacji po-
zarządowych jako silnego partnera w procesie konsultacji społecznych 
i  zmiany postrzegania trzeciego sektora przez administrację publicz-
ną. Istotne było również zwiększenie aktywności organizacji pozarzą-
dowych oraz wzmocnienie współpracy zarówno wewnątrz sektora jak 
i  pomiędzy partnerami społeczno-gospodarczymi. Przede wszystkim 
jednak celem istnienia Sk OFOP było uspołecznienie procesu tworzenia 
programów operacyjnych oraz jak najszersze ich otwarcie na społeczeń-
stwo obywatelskie w nowej perspektywie finansowej. Służyły temu mię-
dzy innymi wypracowane przez grupy robocze Sekretariatu Sk OFOP 
stanowiska organizacji pozarządowych wobec konsultowanych rządo-

6  Jej celem jest wypracowanie i przedstawienie rządowi i samorządom regionalnym pro-
pozycji dotyczących wsparcia rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego w ramach kolejnego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 (http://www.isp.org.pl/obywatel-i-prawo-vii,platforma-wspolpracy-organi-
zacji-poradniczych-pwop,878.html)
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wych dokumentów programujących. Instrumentami, które miały umoż-
liwić urzeczywistnienie zakładanych rezultatów na poziomie krajowym 
były grupy robocze, konsultacje w regionach, doroczne konferencje oraz 
ekspertyzy i  raporty. Głównym przekaźnikiem realizowanych działań 
Sekretariatu była, stworzona we wrześniu 2012 roku, strona interneto-
wa konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 – www.nowaperspek-
tywa.NGO.pl.
Za podejmowanie decyzji i planowanie działań Stałej Konferencji OFOP 
odpowiadała grupa robocza 12 postulatów, która określała ostateczne 
treści stanowisk oraz zapewniała regularną wymianę informacji między 
jej członkami.

Instrumenty wykorzystywane do realizowanych działań Stałej kon-
ferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020
Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego (GRSO) 
Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego (GRSO) funkcjonu-
je przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia, który koordynuje wdrażanie polityki spójności, polityki 
rolnej i  rybackiej w  skali kraju oraz pracę wszystkich komitetów mo-
nitorujących w  Polsce (nazywany jest Komitetem komitetów). GRSO 
została powołana na wniosek członków KK NSS/NSRO z ramienia or-
ganizacji pozarządowych takich jak : Caritas Polska, Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki, 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Związek Harcer-
stwa Polskiego. W jej skład wchodzą reprezentanci partnerów społecz-
no-ekonomicznych oraz administracji rządowej i samorządowej.
Celem działania Grupy Roboczej było wypracowywanie wspólnych sta-
nowisk wszystkich partnerów społecznych i ekonomicznych wobec pod-
stawowych zasad rozwoju (a jednocześnie kluczowych dla monitorowa-
nia realizacji Strategii Rozwoju Kraju), jakimi są: partnerstwo, równość 
szans i zrównoważony rozwój. Zadaniem grupy było także monitorowa-
nie i interweniowanie w sytuacjach, gdy partnerstwo lub udział przed-
stawicieli partnerów społeczno-ekonomicznych w Komitetach Monito-
rujących i innych ciałach ważnych z punktu widzenia Strategii Rozwoju 
Kraju byłby niedostateczne uwzględniany. Przewodniczącą GRSO jest 
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Agata Wiśniewska-Górczewska z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych, zaś Wiceprzewodniczącym Paweł Chorąży, Dyrektor 
Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MIR. 
W pracach GRSO z ramienia OFOP udział bierze także Prezes Zarządu 
OFOP Piotr Frączak oraz specjalista ds. funduszy europejskich Michał 
Dymkowski. Sekretariat GRSO prowadzi koordynatorka organizacyjna 
programu Reprezentacji NGO OFOP Ewa Adamczak. W składzie Gru-
py Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wchodziły wszystkie 
strony biorące udział w dialogu obywatelskim:

• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Urzędu Marszałkowskie (z 4 województw),
• Komisja Wspólna Rządu i Samorządu,
• Organizacje Pozarządowe (6 organizacji),
• Przedstawiciele Pracodawców (4 reprezentatywne),
• Przedstawiciele Związków Zawodowych (3 reprezentatywne),
• Przedstawiciele Środowisk Naukowych (4 podmioty).

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa (KSTP)
Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa (KSTP) powstała z  inicjaty-
wy Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i została powo-
łana przez KK NSRO 25 czerwca 2010 roku. Jej celem było wpieranie 
i monitorowanie w okresie programowania 2007-2013 realizacji zasa-
dy partnerstwa poprzez wzmocnienie partnerów społeczno-gospodar-
czych zasiadających w komitetach monitorujących7 oraz mechanizmów 
współpracy pomiędzy nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie re-
7 Komitet Monitorujący – Instrument w  systemie wdrażania funduszy europejskich, 
składający się z  przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji po-
zarządowych, administracji i przedstawicieli środowisk akademickich. Do najważniej-
szych zadań KM należy: rozpatrywanie i  zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów 
w ramach programu operacyjnego, okresowe badanie postępu w zakresie osiągania ce-
lów programu, analizowanie rezultatów realizacji programu, przedkładanie Instytucji 
Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu operacyjnego i inne (http://www.
funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/KompetencjeInst/Stro-
ny/KomitetMonitorujacy1.aspx) 
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alizacji polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy 
europejskich. KSTP miała zapewnić partnerom społeczno-ekonomicz-
nym oraz organizacjom pozarządowym, realne wsparcie merytoryczne 
i organizacyjne, co przekładać się miało na ich większą skuteczność oraz 
szybszą eliminację problemów, jakie występują we wdrażaniu fundu-
szy europejskich. Miały temu służyć warsztaty merytoryczne i szkole-
nia oraz wykłady ekspertów, których celem było wzmocnienie wiedzy 
członków komitetów monitorujących i wymiana doświadczeń.

Grupy robocze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do tworzenia 
założeń nowych programów operacyjnych 2014-2020
W lutym 2013 roku Międzyresortowy Zespół do spraw Programowa-
nia i  Wdrażania Funduszy Strukturalnych i  Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej wydał uchwałę rekomendującą Ministrowi Infrastruktury 
i Rozwoju, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zarządom woje-
wództw powołanie grup roboczych dla wsparcia przygotowania progra-
mów operacyjnych, planowanych w ramach nowej perspektywy finan-
sowej na okres 2014-2020. Ich powołanie było efektem rozporządzeń 
ogólnych Komisji Europejskiej i projektu aktu delegowanego Kodeksu 
Partnerstwa, wskazujących na konieczność konsultacji każdego progra-
mu operacyjnego z właściwymi organami władzy regionalnej i lokalnej, 
partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz z podmiotami reprezen-
tującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym z organizacjami pozarzą-
dowymi.
Z wyjątkiem Programu Operacyjnego „RYBY” Sk OFOP miała swoich 
przedstawicieli we wszystkich grupach roboczych zajmujących się pro-
gramami operacyjnymi na okres 2014-2020. Przedstawiciele Sk OFOP 
działali aktywnie tak, by w dokumentach tworzących nowe programy 
operacyjne znalazły się zapisy jak najbardziej korzystne z punktu widze-
nia organizacji pozarządowych i uwzględniające ich dotychczasowe do-
świadczenia. Oto lista grup roboczych stworzonych przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju do programów operacyjnych wraz z reprezen-
tantami Sk OFOP: 

• PO Wiedza, Edukacja, Rozwój – Mirosława Hamera, Regionalne 
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Łukasz Domaga-
ła, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, 
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• PO Inteligentny Rozwój – Sławomir Czerwiński, Fundacja Roz-
woju Lubelszczyzny, 

• PO Polska Wschodnia – Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Roz-
woju Lubelszczyzny, 

• PO Infrastruktura i Środowisko – Marta Wiśniewska i Patrycja 
Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, 

• PO Pomoc Techniczna – Piotr Frączak i  Michał Dymkowski, 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 

• PO Polska Cyfrowa – Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo; To-
masz Pawlik, Fundacja Miasto Słów, 

• PO Rozwój Obszarów Wiejskich – Rafał Kończyk, Polska Sieć Lo-
kalnych Grup Działania/Mazowiecki LEADER.

Działania międzynarodowe
Sk OFOP prowadziła swoje działania także na forum międzynarodo-
wym. Jako jedna z organizacji założycielskich platformy ENNA – dzia-
łającej od 2011 roku sieci organizacji „parasolowych” reprezentujących 
interesy sektora pozarządowego w poszczególnych krajach Unii Euro-
pejskiej – OFOP w sposób znaczący uczestniczyła w  jej pracach i ko-
rzystała z dostępnych zasobów, m. in. reprezentant Federacji pełni rolę 
członka zarządu ENNA.. Federacja była także aktywna na forum Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, za pośrednictwem któ-
rego przedstawiciele europejskich pracodawców, pracowników i innych 
grup interesu – w tym organizacji pozarządowych – mogą wyrażać swo-
je opinie w  sprawach związanych z  UE. Komitet jest zgromadzeniem 
doradczym wydającym opinie skierowane do najważniejszych instytucji 
– w  szczególności do Rady, Komisji i  Parlamentu Europejskiego. Wi-
ceprzewodnicząca zarządu OFOP – Marzena Mendza-Drozd, będąc 
przedstawicielem EKES przekazywała uwagi Sk OFOP między innymi 
do opinii EKES w sprawie Kodeksu Partnerstwa8, która określała postu-
laty strony społecznej dotyczące realizacji zasady partnerstwa na pozio-

8  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zasada part-
nerstwa we wdrażaniu wspólnych strategicznych funduszy ramowych – elementy euro-
pejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa”, http://new.eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.044.01.0023.01.POL
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mie Unii Europejskiej. Dodatkowo od września 2012 roku do września 
2013 roku OFOP realizował projekt międzynarodowy „V4 Sustainability 
Agenda”, w którym współpracował z organizacjami z krajów Grupy Wy-
szehradzkiej, organizując m.in. w dniach 26-27 listopada 2013 r. kon-
ferencję międzynarodową, na której zaprezentowano wyniki raportu 
przeprowadzonego w 20 krajach Unii Europejskiej dotyczącego jakości 
konsultacji Umowy Partnerstwa – dostępnego tutaj. 

Opis działań

Od sierpnia 2012 do grudnia 2013 roku Ogólnopolska Federacja Or-
ganizacji Pozarządowych (OFOP) prowadząc Sk OFOP podjęła szereg 
działań w gronie zarówno organizacji pozarządowych jak i partnerów 
społeczno-gospodarczych i administracji publicznej. Działania te skon-
centrowane były głównie na wypracowaniu stanowisk trzeciego sektora, 
animacji współpracy oraz informowaniu organizacji o procesie konsul-
tacji nowego systemu funduszy europejskich. Celem nadrzędnym było 
wprowadzanie zmian do najważniejszych dokumentów programują-
cych nową perspektywę. Aktywność w tych obszarach można podzielić 
na dwie kategorie: działania rzecznicze i działania informacyjne.

Działania rzecznicze
Częściowo, zakres działań rzeczniczych został opisany w poprzednim 
rozdziale, przy okazji charakterystyki struktury rzecznictwa. Podane 
tam zostały informacje na temat formy i zakresu działań Grupy Robo-
czej ds. Funduszy Europejskich 2014-2020, grupy roboczej 12 postula-
tów, Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Krajowej 
Sieci Tematycznej do Spraw Partnerstwa. Opisane zostały również dzia-
łania międzynarodowe oraz pokrótce konsultacje w ramach ciał dialogu 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Poniżej zostanie przedstawiona 
pozostała aktywność związana z wewnątrzsektorowymi konsultacjami 
wśród organizacji pozarządowych oraz rozszerzony opis negocjacji ja-
kie Sk OFOP prowadziła z administracją publiczną.



44 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

Konsultacje wewnątrzsektorowe z  organizacjami pozarządowymi 
spoza grup roboczych Sk OFOP
Konsultacje (w  celu wypracowywania stanowisk sektora pozarządo-
wego) prowadzone były nie tylko w ramach grup roboczych OFOP, ale 
również wśród organizacji spoza tych grup, które były zainteresowane 
udziałem w  pracach nad programowaniem nowej perspektywy finan-
sowej. Głównym instrumentem konsultacji był Internet. By dotrzeć do 
jak najszerszego grona interesariuszy, Federacja używała jego różnych 
narzędzi komunikacji, w tym specjalnie do tego celu stworzonych stron 
internetowych: www.NGO.pl oraz www.nowaperspektywa.pl, założo-
nego na Facebooku forum dyskusyjnego „Organizacje Pozarządowe – 
Perspektywa Finansowa 2014-2020” (liczącego 900 członków), newslet-
tera wysyłanego co tydzień do wszystkich organizacji członkowskich 
zrzeszonych w OFOP oraz biuletynu informacyjnego, kierowanego do 
około 700 odbiorców z listy kontaktowej Federacji. Dzięki tak szerokim 
ścieżkom komunikacji, Sk OFOP mogła dotrzeć również do małych or-
ganizacji pozarządowych i umożliwić im udział w pracach konsultacyj-
nych, a tym samym zwiększyć legitymację postulatów formułowanych 
w imieniu całego sektora pozarządowego. Dzięki temu stanowiska do-
tyczące: 12 postulatów, zasady partnerstwa, zasad wyboru projektów, 
grantu globalnego, czy kwestii niepełnosprawności były wzbogacone 
o głos różnych branżowych organizacji z całej Polski. 

Współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych współpracowała 
w  kwestiach dotyczących programowania nowego systemu funduszy 
europejskich również z Radą Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). 
Współpraca ta dotyczyła konsultacji Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna. We wrześniu oraz październiku 2013 roku odbyły się dwa 
posiedzenia zespołu roboczego ds. funduszy europejskich przy RDPP, 
na których OFOP przekazała swoje opinie i  rekomendacje. W efekcie 
odbytych spotkań, w  gronie organizacji pozarządowych i  przedstawi-
cieli Departamentu Promocji i Pomocy Technicznej, powstała uchwała 
Rady, uwzględniająca większość postulatów OFOP, wraz z  sugestiami 
Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju. Szczegóły dotyczące wpływu 
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tych postulatów na ostateczną wersję programu operacyjnego zostaną 
opisane w III części niniejszego raportu.

Przesyłanie postulatów i stanowisk do administracji publicznej
Uzupełniającą formą konsultacji z administracją publiczną były formu-
larze zgłaszania uwag przez Internet, które – szczególnie w postaci ta-
belarycznej – pozwalały konkretyzować przesyłane postulaty i ułatwiały 
administracji ich zrozumienie oraz formułowanie odpowiedzi. Ponadto 
do oficjalnej komunikacji z przedstawicielami administracji, Federacja 
wykorzystywała także inne formy kontaktu jak tradycyjna poczta lub e-
-mail czy faks (np.: Postulaty do Regionalnych Programów Operacyj-
nych 2014-2020 zostały przesłane faksem). Korzystając z  wszystkich 
tych narzędzi, Stała konferencja OFOP wypracowała skuteczny model 
współpracy z  przedstawicielami administracji publicznej zarówno na 
poziomie centralnym jak i lokalnym, co przełożyło się na usprawnienie 
wymiany informacji i  wiedzy oraz jakości rzecznictwa. Przykładowo, 
nie czekając na oficjalne konsultacje, OFOP przekazał Ministerstwu In-
frastruktury i Rozwoju listę 12 Postulatów, co rozpoczęło formalny pro-
ces konsultacji między administracją, a organizacjami pozarządowymi.

Spotkania w  ramach grup roboczych Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju do tworzenia Programów Operacyjnych 2014-2020
W lutym 2013 roku Międzyresortowy Zespół do spraw Programowania 
i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej wydał uchwałę rekomendującą Ministrowi Infrastruktury i Roz-
woju, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zarządom województw 
powołanie grup roboczych dla wsparcia przygotowania programów 
operacyjnych, które będą funkcjonować w ramach nowej perspektywy 
finansowej w okresie 2014-2020. Ich powołanie wynikało z zapisów roz-
porządzeń ogólnych Komisji Europejskiej i projektu aktu delegowanego 
Kodeksu Partnerstwa, wskazujących na konieczność konsultacji każde-
go programu operacyjnego z właściwymi organami władzy regionalnej 
i lokalnej, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz z podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w  tym z  organizacja-
mi pozarządowymi. Zadaniem powołanych grup był udział w procesie 
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opracowania założeń do programów operacyjnych z  uwzględnieniem 
koordynacji i  komplementarności pomiędzy programami oraz w  ra-
mach poszczególnych celów tematycznym w tym :

• wypracowanie, omawianie, analizowanie wspólnych dla właści-
wego programu operacyjnego lub celu tematycznego rozwiązań 
w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych, 

• opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z do-
kumentów związanych z  przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante 9 
i oceną oddziaływania na środowisko programu operacyjnego,

• monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante. 
Oprócz Programu Operacyjnego „RYBY” Sk OFOP była reprezento-
wana przez swoich przedstawicieli we wszystkich grupach roboczych 
zajmujących się krajowymi programami operacyjnymi. Reprezentanci 
ci mieli możliwość bezpośredniego zgłaszania uwag sektora (opierając 
się na 12 postulatach Sk OFOP) do treści projektów programów ope-
racyjnych i  dyskusji z  administracją rządową. Najbardziej intensywne 
prace w ramach grup toczyły się w okresie od kwietnia do listopada 2013 
– w sumie przedstawiciele Sk OFOP odbyli co najmniej 24 spotkania 
w ramach grup konsultacyjnych MIR, przyczyniając się do stworzenia 
finalnych wersji krajowych programów operacyjnych (które do końca 
grudnia mają zostać przekazane Komisji Europejskiej). Efekty tych prac 
zostaną zaprezentowane w czwartej części niniejszego raportu.

Rzecznictwo bezpośrednie z administracją
Oprócz rzecznictwa prowadzonego w ramach opisanych wyżej grup ro-
boczych, Sk OFOP podejmowała bezpośrednie rozmowy z administra-
cją publiczną w formie spotkań bilateralnych lub w zawężonym gronie 
(najczęściej GRSO). Rozmowy te toczyły się przeważnie w siedzibie Mi-
nisterstwa Infrastruktury i  Rozwoju i  ze strony resortu udział w  nich 
brały następujące departamenty : Departament Koordynacji Polityki 
Strukturalnej, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii 
9  Ewaluacja ex ante jest oceną programu operacyjnego dokonywaną przed jego rozpo-
częciem. Głównym jej zadaniem jest ocena przyjętej w ramach programu logiki inter-
wencji. Jest ona ściśle powiązana z procesem programowania a jej głównym produktem 
są wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zmian w zapisach programu 
operacyjnego.
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Europejskiej, Departament Programów Pomocowych i  Pomocy Tech-
nicznej oraz Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Spo-
łecznym. Spotkania z administracją dotyczyły, poza obszarami branżo-
wymi (niepełnosprawność, innowacje społeczne, cyfryzacja, ekonomia 
społeczna i inne) również kwestii horyzontalnych dotyczących realiza-
cji zasady partnerstwa, systemu wdrażania i monitorowania funduszy 
(komitety monitorujące, pomoc techniczna), bezpośredniego wsparcia 
dla organizacji pozarządowych czy zasad wyboru projektów. Rezultaty 
w ramach tych obszarów zostaną opisane w kolejnym rozdziale.

Konferencje 
W ramach wzmacniania swoich działań rzeczniczych i  animacji sekto-
ra pozarządowego Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
zorganizowała 5 konferencji o charakterze krajowym, poświęconych pro-
cesowi konsultacji funduszy w nowym okresie programowania. Najważ-
niejszym celem organizowanych konferencji było przekazywanie, w spo-
sób przystępny, informacji o konsultacjach funduszy oraz umożliwienia 
organizacjom bezpośredniego kontaktu z decydentami strony rządowej. 

Działania informacyjne 
Równolegle do działań rzeczniczych, Sk OFOP prowadziła politykę 
informacyjną. Do tego celu wykorzystywała różne narzędzia komuni-
kacyjne, dzięki którym starała się włączać reprezentantów trzeciego 
sektora w proces konsultacji oraz wzmacniać ich merytorycznie. Były 
to zarówno metody stosowane już przez OFOP do korespondencji z or-
ganizacjami członkowskimi, jak też i zupełnie nowe narzędzia i formy 
działań informacyjnych. Do najważniejszych instrumentów polityki in-
formacyjnej zaliczyć można:

• Portal NGO.pl – nazywany tubą trzeciego sektora. Szybko okazało 
się, że istnieje wielkie zapotrzebowanie ze strony organizacji poza-
rządowych na otrzymywanie regularnych informacji dotyczących 
wyłącznie prac nad nową perspektywą finansową UE. W związku 
z tym, we współpracy z portalem NGO.pl postanowiono stworzyć 
specjalną stronę, będącą częścią portalu NGO.pl – i w ten sposób 
powstała „nowa perspektywa”;
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• Strona http://www.nowaperspektywa.NGO.pl – specjalna 
strona internetowa poświęcona zagadnieniom konsultacji nowe-
go okresu programowania funduszy europejskich, która została 
przygotowana we współpracy z  Ogólnopolską Federacją Orga-
nizacji Pozarządowych i  Stowarzyszeniem Klon/Jawor (portal 
NGO.pl). Strona zawiera najważniejsze dokumenty programujące 
nowe fundusze: dokumenty Komisji Europejskiej, administracji 
publicznej oraz organizacji pozarządowych. Na stronie publiko-
wane są także informacje bieżące oraz artykuły. Znajduje się na 
niej również kalendarz konsultacji; 

•	 Strona www.ofop.eu – zawiera artykuły oraz informacje doty-
czące konsultacji funduszy europejskich w przyszłym okresie bu-
dżetowym, które publikowane są przez OFOP w zakładce „Okres 
Programowania 2014-2020” ; 

• Forum dyskusyjne „Organizacje Pozarządowe – Perspektywa 
Finansowa 2014-2020 na portalu społecznościowym Facebook – 
to narzędzie do szybkiej wymiany informacji, przeznaczone dla 
wszystkich zainteresowanych tematyką nowej perspektywy. Sta-
nowi ono także skuteczną platformę do bezpośredniej dyskusji. 
Pod koniec grudnia 2013 roku grupa liczyła ponad 900 członków, 
wywodzących się głównie z sektora organizacji pozarządowych. 

• Biuletyn i Newsletter informacyjny OFOP – kierowane są za-
równo do członków OFOP, jak i do innych kontaktów Federacji. 
Newsletter wysyłany jest raz w  tygodniu i  jego odbiorcami jest 
14 organizacji członkowskich Federacji. Raz w  miesiącu OFOP 
wysyła także Biuletyn Informacyjny, który kieruje zarówno do or-
ganizacji członkowskich zrzeszonych w Federacji, jak i innych in-
stytucji zainteresowanych jego otrzymywaniem. Łącznie Biuletyn 
wysyłany jest do około 700 odbiorców, wywodzących się również 
spoza grona organizacji pozarządowych. 

Za pomocą opisanych wyżej narzędzi komunikacji Ogólnopolska Fe-
deracja Organizacji Pozarządowych przekazywała wszystkim zainte-
resowanym programowaniem nowej perspektywy informacje o bardzo 
zróżnicowanym charakterze. Miały one postać zarówno krótkich komu-
nikatów o wydarzeniach, informacji o terminach konsultacji, jak i pogłę-
bionych artykułów i analiz, które dotyczyły szczegółów postępów prac 
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nad poszczególnymi dokumentami związanymi z nowym okresem pro-
gramowania. Na bieżąco publikowano także oficjalne stanowiska insty-
tucji europejskich, dokumenty administracji publicznej oraz stanowiska 
organizacji pozarządowych. 

Rezultaty i efekty działań Stałej konferencji OFOP

Wprowadzenie
W  tym rozdziale przedstawione zostaną wszystkie procesy rzecznicze 
prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach Stałej konferen-
cji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020. Będą tu opisane re-
zultaty i  efekty prac zespołów tematycznych 12 postulatów oraz repre-
zentantów Sk OFOP w grupach roboczych Ministerstwa Infrastruktury 
i  Rozwoju. Spoiwem oraz podstawą tych prac był dokument 12 postu-
latów organizacji pozarządowych w obszarze programowania funduszy 
europejskich 2014-2020, który stał się dla administracji publicznej naj-
ważniejszym zbiorem rekomendacji Trzeciego Sektora odnoszącym się 
do przyszłego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020.

Uwagi do Rozporządzeń ogólnych oraz Wspólnych Ram Strategicz-
nych Komisji Europejskiej
Zaangażowanie OFOP w konsultacje funduszy europejskich 2014-2020 
odnosiło się przede wszystkim do krajowego procesu programowania 
nowej perspektywy. Niemniej jednak zespół Programu Reprezentacji 
OFOP doskonale zdawał sobie sprawę, że założenia i reguły wdrażania 
nowego systemu określane są przez dokumenty Komisji Europejskiej, 
z  których najważniejsze okazały się być Rozporządzenia ogólne oraz 
precyzujące je Wspólne Ramy Strategiczne. W ramach początkowych 
prac grupy roboczej 14-20 udało się wypracować i przekazać do Brukse-
li następujące rekomendacje dotyczące między innymi:

• udziału partnerów społeczno-gospodarczych w  monitorowaniu 
i  planowaniu realizacji programów operacyjnych, w  kontekście 
komitetów monitorujących, włączając w to wsparcie techniczne 
i  wsparcie wzmacniające wiedzę merytoryczną i  umiejętności 
członków KM,
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• partnerskich konsultacji Umowy Partnerstwa i Programów Ope-
racyjnych,

• wielofunduszowości – rekomendacji by idea wielofunduszowości 
(urealniona w postaci dwufunduszowości dot. EFRR i EFS) była re-
alizowana elastycznie i na każdym etapie wdrażania programu ope-
racyjnego: od osi priorytetowych, przez operacje, aż do projektów,

• zmniejszenia biurokracji, poprzez uproszczenie procedur i  wy-
mogów formalnych,

• silnego włączenia organizacji pozarządowych we wdrażanie i za-
rządzanie strategiami lokalnymi,

• jak najszerszego stosowania instrumentu Rozwój Lokalny Kiero-
wany przez Społeczność (RLKS),

• wzmocnienia zapisów dotyczących wymogów realizacji innowa-
cyjnych projektów oraz czerpania z doświadczeń EQUAL w ra-
mach nowych funduszy w perspektywie 2014-2020,

• utrzymania dotacji bezzwrotnych oraz wkładu własnego rzeczo-
wego dla podmiotów nie działających dla zysku,

• podtrzymania kwalifikowalności podatku VAT w  rozliczeniach 
projektów,

• wprowadzeniu instrumentu grantu globalnego oraz mechanizmu 
regrantingu jako jednych z elementów wdrażania funduszy euro-
pejskich,

• negatywnej opinii co do pomysłu KE, dotyczącego sprawozdaw-
czości corocznej, która powodowałaby dodatkowe obciążenia dla 
beneficjentów,

• skrócenia wymogu trwałości rezultatów z 5 lat do 2 lat, 
• wprowadzenia dwuetapowego systemu wyboru projektów oraz 

uproszczenia procedur, jak i lepszego przygotowania asesorów,
• rozszerzenia celów tematycznych 9, 10 i  11 o  następujące kwe-

stie: położenie większego nacisku na wzmacnianie rozwoju spo-
łeczności lokalnej (cel 9), wsparcie rozwoju kultury w rozumieniu 
kapitału społecznego a nie rewitalizacji budynków (cel 10) oraz 
wzmacnianie potencjału partnerów społeczno-gospodarczych 
w zarządzaniu systemem funduszy europejskich (cel 11).
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Rekomendacje te zostały przetłumaczone na język angielski i – w po-
staci stanowisk przesłane – do Komisji Europejskiej, uwzględniając 
dyrekcje ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączania społecznego 
oraz polityki regionalnej i  inne. Stanowiska te zostały także przesłane 
do polskich eurodeputowanych zasiadających w komisjach ds. budżetu, 
rozwoju, zatrudnienia i spraw socjalnych, prawa i innych. Na przesłane 
stanowiska odpowiedziały dwie dyrekcje: DG REGIO (polityka regio-
nalna) oraz Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego, zarządzana przez Komisarza Laszlo Andora. Obie odpo-
wiedzi sugerowały włączenie postulatów w  prace nad projektem roz-
porządzeń oraz celów tematycznych w ramach WRS. Można uznać, że 
przynajmniej część z przesłanych postulatów mogła przyczynić się do 
pewnych propozycji tam zawartych. Dotyczyć one mogły stworzenia 
Kodeksu Partnerstwa (określającego proceduralne wymogi realizacji 
zasady partnerstwa m.in. dotyczące konsultacji społecznych), wprowa-
dzenia mechanizmu grantu globalnego i  możliwości regrantingu, do-
puszczenia możliwości stosowania przez kraje dwuetapowego modelu 
wyboru wniosków czy też uznania kwalifikowalności VAT.

Postulaty do dokumentów krajowych odnoszące się do realizacji za-
sady partnerstwa
Grupa robocza ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 OFOP 
przygotowała też dwa stanowiska bezpośrednio odnoszące się do reali-
zacji zasady partnerstwa (w sprawie dobrego rządzenia i realizacji zasa-
dy partnerstwa) w systemie funduszy europejskich w Polsce. W stano-
wiskach tych odnosiła się do problemów w realizacji zasady partnerstwa 
w perspektywie 2007-2013, dotyczących: 

• niedostatecznego uwzględniania roli organizacji pozarządowych 
w systemie zarządzania funduszami, 

• nieefektywnego planowania strategicznego perspektywy na lata 
2014-2020 przez polski rząd, które uniemożliwiało określenia 
oczekiwań wobec partnerów,

• niedostatecznego uwzględnienia roli partnerów społecznych i go-
spodarczych w zapisach dokumentu „Programowanie perspekty-
wy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne”. 
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Biorąc pod uwagę wyżej wymienione wnioski OFOP wypracowała 
szczegółowe uwagi i rekomendacje, mające być impulsem do dalszych 
prac nad określeniem ram realizacyjnych wdrażania zasady partner-
stwa, które dotyczyły:

• szerokiego włączenia partnerów w działalność na rzecz funduszy 
europejskich w perspektywie 2014-2020,

• otwartości na nowe rozwiązania w  systemie wdrażania, które 
umożliwiają większe włączenie partnerów w  proces realizacji 
uzgodnionych zadań zleconych, 

• stworzenia ciał dialogu z partnerami społeczno-ekonomicznymi 
w  celu lepszego zarządzania poszczególnymi obszarami inter-
wencji, 

• wzmocnienia roli komitetów monitorujących, jako ważnego ele-
mentu bieżącego zarządzania i kontroli społecznej.

• zwiększenia roli partnerów społeczno-gospodarczych w komite-
tach monitorujących, by wykorzystać ich potencjał, 

• zwiększenia wartości ewaluacji projektów,
• stworzenia systemu wymiany informacji i współpracy pomiędzy 

przedstawicielami organizacji pozarządowych i  innymi partne-
rami społeczno-gospodarczymi, tak by ułatwić wypracowywanie 
stanowisk w kwestiach strategicznych, 

• wzmocnienia roli partnerów w obszarze wdrażania poprzez za-
stosowanie takich narzędzi jak grant blokowy, udział w  ciałach 
zarządzających (komitety monitorujące czy zespoły tematyczne 
do poszczególnych działań), partnerstw projektowych i wykorzy-
stania potencjału małych organizacji – tak by efektywniej realizo-
wać cele funduszy europejskich, 

• dookreślenia zasady partnerstwa na różnych poziomach realiza-
cji, a zwłaszcza doprecyzowanie, w  jaki sposób partnerstwo bę-
dzie wykorzystywane we wdrażanie funduszy europejskich na 
poziomie operacyjnym. 

• zwiększenia częstotliwości konsultacji publicznych i  doprecy-
zowanie sposobu ich prowadzenia (na przykład poprzez wyko-
rzystanie ankiet i  zastosowanie formuły pytań z  wariantowym 
przedstawieniem możliwości wyboru), tak by partnerzy ekono-
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miczno-społeczni – w tym organizacje pozarządowe – mieli spo-
sobność regularnego opiniowania procesu realizacji nowej per-
spektywy.

• poszerzenie możliwości uczestniczenia partnerów i ich reprezen-
tantów w procesie podejmowania decyzji związanych z zarządza-
niem systemem funduszy europejskich w przyszłej perspektywie. 

Postulaty te przyczyniły się do opracowania przez Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju „Projektu wytycznych do strategii realizacji zasady 
partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020”. Dokument zawie-
ra propozycje służące budowie lepszej jakości partnerstwa w procesie 
wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce oraz ma zostać wykorzy-
stany przez Ministerstwo w ramach dalszych prac nad wytycznymi do-
tyczącymi zasady partnerstwa. Mimo więc, że nie są to wytyczne, zapisy 
zawarte w tej publikacji mają w dużej mierze wpływać na ich ostateczny 
kształt. Sk OFOP, oprócz innych partnerów społeczno-gospodarczych 
oraz podmiotów reprezentujących administrację samorządową, bra-
ła aktywnie udział w  konsultacjach, głównie w  oparciu o  przekazane 
wcześniej stanowiska dotyczące dobrego rządzenia i  właśnie zasady 
partnerstwa. W toku negocjacji udało się do projektu wytycznych wpi-
sać m.in. postulaty dotyczące:

• suwerennego wyboru przez partnerów społecznych, w tym przez 
organizacje pozarządowe, swoich reprezentantów do ciał dialogu, 
np. do komitetów monitorujących,

• rozwijania potencjału technicznego i  instytucjonalnego oraz 
zaplecza organizacyjnego partnerów w  tym NGO : „Pomoc ta 
powinna dotyczyć z  jednej strony możliwości nabycia kompe-
tencji merytorycznych w zakresie zarządzania funduszami struk-
turalnymi oraz problematyki objętej programami operacyjnymi, 
z drugiej zaś strony wsparcia technicznego na zakup sprzętu oraz 
wsparcia eksperckiego bądź powiększenia zasobów kadrowych 
(tylko gdy jest to niezbędne do realizacji powierzonych zadań)” 10,

• rozszerzenia zakresu refundacji kosztów udziału przedstawicie-
li partnerów w  posiedzeniach różnych ciał dialogu i  wdrażania 

10  Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finan-
sowej 2014-2020, rozdz. 1.3 Potencjał partnerów, str. 21, http://nowaperspektywa.NGO.
pl/files/nowaperspektywa.NGO.pl/public/strategia_partnerstwa.pdf. 
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w ramach nowego systemu funduszy europejskich 2014-2020 („ 
[…] w tym: koszt dojazdu, noclegu, dieta i/lub wynagrodzenie dla 
członka / zastępcy uczestniczącego w posiedzeniu w postaci ry-
czałtu dla organizacji delegującej […] 11”.)

Powyższe zapisy, które są rekomendacjami Sk OFOP, zostały wpisane do 
projektu wytycznych po analizie tego dokumentu przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. Można więc mieć nadzieję, że staną się one 
w dużej części oficjalnymi wytycznymi dla wszystkich Instytucji Zarzą-
dzających nowymi programami operacyjnymi.

Grant globalny i innowacje społeczne
Warto dodatkowo wspomnieć o dwóch bardzo ważnych dokumentach 
zwierających rekomendacje Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Po-
zarządowych dla nowych funduszy: stanowiska w sprawie grantu glo-
balnego oraz stanowiska w sprawie innowacji społecznych. To właśnie 
OFOP i organizacje z nią związane jako pierwsze podjęły ten problem 
i przygotowały merytoryczne postulaty, dzięki czemu mają pojawić się 
projekty grantu globalnego, w ramach których część zadań związanych 
z  priorytetami inwestycyjnymi programu operacyjnego będzie mogła 
być realizowana w formie grantów udzielonych podmiotom wybranym 
w drodze otwartego naboru ogłoszonego (nie mających już statusu be-
neficjenta) przez beneficjenta projektu grantowego. 
Funkcję beneficjenta projektu grantowego będzie mógł pełnić podmiot 
publiczny albo prywatny, któremu instytucja zarządzająca lub instytucja 
pośrednicząca powierzy w drodze porozumienia albo umowy realizację 
takiego projektu. Wybór beneficjenta projektu grantowego będzie na-
stępował w trybie konkursowym określonym w ustawie wdrożeniowej12. 

11  Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finanso-
wej 2014-2020, rozdz. 1.3, Cz. IV Prawa i obowiązki partnerów, str. 32, http://nowaper-
spektywa.NGO.pl/files/nowaperspektywa.NGO.pl/public/strategia_partnerstwa.pdf.
12  Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności fi-
nansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, określa ramy prawne i wytyczne 
wdrażania programów operacyjnych, w tym instrumentów zarządzania i innych. Kwe-
stie dot. grantu globalnego mają zostać przeformułowane, art 30 i 31 usunięte, w za-
mian pojawią się zaś ww. projekty grantowe, których tryb konkursowy będzie określony 
w ustawie. http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/prawo/Projekty_ustaw/Strony/projekt_
ustawy_o_zasadach_realizacji_programow_0913.aspx.
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Natomiast kwestia ewentualnej strategii takiego projektu nie byłaby re-
gulowana na poziomie ustawowym, ale na poziomie dokumentów im-
plementacyjnych (np. wytycznych) w  ramach poszczególnych progra-
mów operacyjnych, których instytucje zarządzające będą decydować się 
na wykorzystanie tego narzędzia. Instrument ten ma na celu zapewnie-
nie możliwości stosowania w  ramach projektów mechanizmu regran-
tingu, jak podkreśla MIR – zgodnie ze stanowiskiem OFOP w sprawie 
grantu globalnego.
Rekomendacje w  sprawie innowacji społecznych były przygotowywa-
ne z udziałem przedstawicieli Departamentu Zarządzania Europejskim 
Funduszem Społecznym MIR, w ramach grupy roboczej ds. konsultacji 
funduszy europejskich 2014-2020. Uwagi dotyczące procedury wyboru 
projektów, pojawienia się instytucji operatora, czy też upowszechniania 
stały się między innymi podstawą do dalszych działań jakie podjęła Pra-
cownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, o których będzie mowa 
w dalszej części niniejszego raportu. Co warte podkreślenia, ostatecznie 
system wdrażania innowacji społecznych przedstawiony w  projekcie 
programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w dużej mierze ba-
zuje na założeniach wypracowanych przez organizacje pozarządowe.

12 postulatów organizacji pozarządowych
Działania i efekty prac grupy roboczej 14-20 oraz przedłużający się okres 
niepublikowania przez administrację krajowych dokumentów ramowych 
dla systemu funduszy na okres 2014-2020, spowodowały odwrócenie 
strategii działań OFOP i wystąpienie z własnymi założeniami do nowej 
perspektywy, które miały określać najważniejsze obszary rzecznicze dla 
sektora pozarządowego. Efektem tego procesu, zapoczątkowanego przez 
Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Pracownię Badań 
i Innowacji Społecznych Stocznia, był dokument 12 postulatów organi-
zacji pozarządowych w obszarze programowania funduszy europejskich 
2014-2020. Ostatecznie postulaty tworzone były we współpracy z kilku-
nastoma ważnymi dla sektora organizacjami i podpisane przez prawie 300 
innych z całego kraju (w ciągu 10 dni publikacji). Zostały one następnie 
przekazane do Minister Infrastruktury i Rozwoju, która odniosła się do 
nich kilka tygodni później – uznając ich podmiotowość.
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W liście 12 postulatów znalazły się zarówno propozycje dotyczące pod-
stawowych zasad określających filozofię wdrażania środków europej-
skich w Polsce, jak i rekomendacje bardziej szczegółowe i branżowe do-
tyczące kierunków wdrażania nowej perspektywy finansowej. 
Rekomendacje dotyczące zasad odnosiły się do : 

• zasady rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, która powinna 
być jednym z głównych celów wdrażania funduszy europejskich 
w Polsce. Istnienie silnego społeczeństwa obywatelskiego i stabil-
ność jego instytucji jest niezbędne dla właściwych relacji pomię-
dzy władzą a obywatelami,

• zasady partnerstwa, która oznacza realną partycypację obywateli 
w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu politykami publicznymi,

• zasady pomocniczości, która umożliwia oddolne włączenie oby-
wateli i  ich struktur w  rozwiązywanie problemów społecznych 
i realizację celów funduszy europejskich,

• zasady zrównoważonego rozwoju, której odpowiednie uwzględ-
nienie w procesie programowania i wydatkowania środków euro-
pejskich przyczyni się do zbudowania konkurencyjnej, innowa-
cyjnej gospodarki oraz rozwoju kapitału społecznego, 

• zasady równości szans w programowaniu i wdrażaniu funduszy 
europejskich, która podkreśla znaczenie celu ogólnego jakim jest 
równość i sprawiedliwość społeczna. Celem stosowania tej zasady 
ma być zapewnienie najsłabszym i najbiedniejszym osobom, gru-
pom, społecznościom i regionom w Polsce relatywnie najwyższe-
go poziomu realizacji projektów ze środków unijnych. 

Postulaty szczegółowe zaprezentowane w liście 12 postulatów dotyczyły:
1.  Racjonalizacji i uproszczenia procedur na wszystkich poziomach funk-

cjonowania systemu funduszy (projektowanie, dystrybucja, rozliczanie). 
Wymaga to przeglądu funkcjonujących wymogów związanych z  apli-
kowaniem o fundusze i ograniczenia ich do tych, które mają kluczowe 
znaczenie dla procesu wyboru projektodawców i projektów,

2. Zwiększenia dostępności środków finansowych dla małych orga-
nizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażo-
wanych w realizację istotnych celów publicznych. 
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Jest to szczególnie ważne w świetle doświadczeń z realizacji obecnej per-
spektywy 2007-2013, gdzie małe organizacje były często eliminowane 
z udziału w realizację projektów, ze względu na stopień skomplikowania 
procedur i poziom dostępnego finansowania. Większe zaangażowanie 
małych organizacji można osiągnąć poprzez : rozszerzenie stosowania 
mechanizmu małych grantów; dopuszczenie regrantingu jako formy 
wspierania małych organizacji; zapewnienie systemu prefinansowania 
projektów we wszystkich programach operacyjnych oraz umożliwienie 
ubiegania się o wsparcie z pomocy technicznej na dostosowanie się do 
wymogów konkursowych;

3. Zwiększenia zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażo-
wanych w realizację strategicznych priorytetów. 

Dotyczy to wszelkich polityk publicznych, lecz w tym kontekście zwłasz-
cza nowego systemu funduszy europejskich. Istotą postulatu jest przygo-
towanie organizacji do przyjęcia na siebie roli partnera władzy publicznej 
: zarówno w formułowaniu polityk publicznych, jak i w ich wdrażaniu;

4. Zbudowania przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania inno-
wacji społecznych.

Ich stosowanie jest niezbędne w  procesie rozwiązywania problemów 
cywilizacyjnych. Zdolność do bycia innowacyjnym jest warunkiem op-
tymalnego dostosowania się do zmian, zachodzących we współczesnych 
społeczeństwach;

5. Zwiększenia roli organizacji pozarządowych jako partnerów 
w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów 
wdrażania funduszy.

Trzeci sektor może w  sposób znaczący przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności zarówno planowanych jak i podejmowanych działań, wystę-
pując w różnych rolach : partnerów w tworzeniu prawa i polityk publicz-
nych, instytucji kontrolnych wobec działań administracji i biznesu, bene-
ficjentów funduszy i reprezentantów osób, których dotyczy wsparcie;

6. Zapewnienia udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym 
zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofundu-
szowości.

Jest to możliwe poprzez promocję partnerskiego, ponadsektorowego 
i partycypacyjnego tworzenia i wdrażania strategii rozwoju. Szansą rea-
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lizacji tego postulatu jest zastosowanie zaproponowanego przez Komisję 
Europejską Instrumentu zarządzania przez społeczność lokalną (CLLD);

7. Zwiększenia i zmiany roli organizacji pozarządowych w systemie 
wdrażania funduszy.

Można to osiągnąć zwiększając stopień decentralizacji mechanizmów 
wdrażania, a także poprzez włączenie w procesy zarządzania systemem 
szerszej grupy partnerów;

8. Wzmocnienia zasady partnerstwa poprzez zwiększenie skali wspar-
cia dla projektów realizowanych w rzeczywistym partnerstwie. 

Sprzyjałoby to efektywniejszej realizacji celów funduszy europejskich, 
dzięki łączeniu kompetencji i zasobów;

9. Modernizacji mechanizmów oceny wniosków, co umożliwi wy-
bór projektów istotnie potrzebnych. 

Wprowadzenie nowych, zróżnicowanych sposobów ewaluacji. Dobrą 
propozycją jest choćby wprowadzenie procedury dwustopniowej oceny;

10. Zapewnienia równowagi pomiędzy zwrotnymi i  bezzwrotnymi 
instrumentami finansowymi. 

Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku pewnych działań finansowa-
nych z  funduszy europejskich, zwłaszcza z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Niektóre kierunki interwencji (jak choćby projekty kiero-
wane do osób wykluczonych) oraz pewne grupy realizatorów projektów 
w wielu przypadkach nie mogą liczyć na przychody, a  tym samym na 
pokrycie poniesionych kosztów czy wygenerowanie wkładu własnego;

11. Zapewnienia systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność 
form i uczciwą konkurencję. 

Konieczne jest bardziej przejrzyste i  zrozumiałe rozdzielenie trybów 
wdrażania, tak aby odpowiadały one rzeczywistym potrzebom i wyła-
niały najlepsze rozwiązania, maksymalizując tym samym efekty inter-
wencji. Należy – w trybie konkursowym – zapewnić rzeczywisty wybór 
najlepszych projektów, który nie będzie promował jednostek samorzą-
du terytorialnego i podległych im jednostek budżetowych; 

12. Przeciwdziałanie negatywnym efektom decentralizacji wdrażania 
funduszy. 



59Federalista nr 14-15, grudzień 2013

W  tym celu konieczne jest: zwiększenie kontroli społecznej nad pro-
cesem wydatkowania; zapewnienie części środków związanych z  in-
nowacjami do dyspozycji na poziomie ponadregionalnym; deregulacja 
zarządzania funduszami na poziomie regionalnym; stworzenie miejsca/
instytucji, która mogłaby reagować na przykłady nieprawidłowości (na 
przykład rzecznik praw beneficjenta). 
Można więc uznać, że 12 postulatów jest zbiorem najważniejszych do-
świadczeń sektora, które formułowały się przez okres dwóch poprzed-
nich perspektyw finansowych Unii Europejskiej. Wiele z poruszonych 
wyżej zagadnień znalazło swoje odzwierciedlenie w  zapisach, czy to 
w propozycji zasad horyzontalnych i wytycznych, czy w poszczególnych 
programach operacyjnych. Do każdego z postulatów powstały bowiem 
zespoły robocze w ramach grupy 12 postulatów, złożonej głównie z syg-
natariuszy tego dokumentu. Każdy zespół podjął się jednego tematu 
związanego z postulatami i prowadził działania rzecznicze. Efekty tych 
działań zostały opisane w dalszej części raportu.
Najważniejsze jednak było potraktowanie tego dokumentu przez decy-
dentów administracji publicznej, jako kluczowych rekomendacji sektora 
pozarządowego, z którymi zapoznać się miały wszystkie potencjalne in-
stytucje zarządzające programami operacyjnymi w nowej perspektywie.

Postulaty dotyczące formy prowadzenia konsultacji oraz Założeń 
Umowy Partnerstwa
„Umowa Partnerstwa” stanowi najważniejszy dokument strategiczny na 
poziomie krajowym, który określa zakres i  sposób interwencji fundu-
szy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020, a także 
strukturę wydatkowania nowych funduszy. Dokument ten był również 
pierwszym oficjalnie konsultowanym źródłem regulacji dla funduszy 
europejskich 2014-2020. Stała konferencja OFOP w jednym stanowisku 
odniosła się zarówno do projektu założeń umowy partnerstwa, jak i sa-
mego procesu konsultacji – dając rekomendacje, co do dalszych etapów 
tego procesu. W ramach oficjalnych konsultacji projektu założeń UP or-
ganizacje pozarządowe Stałej Konferencji OFOP postulowały o :

• zagwarantowanie w nowotworzonym modelu włączania środowisk 
społecznych i partnerów do zarządzania politykami publicznymi, 
uwzględnienie partnerów społecznych i gospodarczych oraz orga-
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nizacji pozarządowych we wszystkich etapach tworzenia i realizacji 
tych polityk – było to swoiste powtórzenie postulatów wcześniej-
szych, związanych z zasadą partnerstwa i ideą dobrego rządzenia,

• wprowadzenie wielofunduszowości na poziomie projektów, pod 
warunkiem że będzie ona też uproszczoną formą pozyskiwania 
środków,

• wprowadzenie i  upowszechnienie w  systemie funduszy instru-
mentów grantu globalnego i  rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność – RLKS (CLLD), 

• dopuszczenie przedstawicieli społeczeństwa lokalnego do zarzą-
dzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT),

• wpisanie w system zarządzania zasady stosowania uproszczonych 
– na tyle, na ile jest to możliwe – procedur konkursowych i roz-
liczeniowych oraz dotacji bezzwrotnych dla podmiotów, które 
w swych działaniach nie są nastawione na zysk ekonomiczny,

• stworzenie dodatkowego programu operacyjnego dotyczącego inno-
wacji społecznych, instrumentu RLKS oraz ekonomii społecznej,

• rozszerzenie listy celów przyjętych w ramach programu operacyjne-
go Pomoc Techniczna – głównie w kontekście wsparcia budowania 
potencjału organizacji pozarządowych, pełniących poprzez swoich 
przedstawicieli oraz bieżące działania pewne role w ramach systemu 
funduszy europejskich (np. w ramach komitetów monitorujących).

Powyższe propozycje nie są nowością. Wpisują się one w konsekwentną 
politykę rzecznictwa związaną dokumentem 12 postulatów. Ciekawym 
pomysłem, który niestety nie znalazł swojego odzwierciedlenia w doku-
mentach programujących, był postulat stworzenia oddzielnego progra-
mu operacyjnego, który mógłby tworzyć nową jakość wdrażania fundu-
szy, wokół innowacji społecznych i ekonomii społecznej – które same 
w sobie stanowią nowe podejście do rozwiązywania kwestii społecznych 
– oraz instrumentu Rozwój Lokalny Kierowanego przez Społeczność, 
który poprzez oddanie strategii lokalnej i alokacji na jej realizację lokal-
nemu partnerstwu, stanowił nowe podeście do realizacji polityk pub-
licznych. Organizacje pozarządowe liczą na to, że uda się przynajmniej 
utrzymać model RLKS i wprowadzić go w formie oddzielnych osi prio-
rytetowych do regionalnych programów operacyjnych.
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Rekomendacje dotyczące konsultacji społecznych najważniejszych do-
kumentów oraz strategii i planów związanych z tworzeniem i zarządza-
niem systemem funduszy europejskich zostały opracowane po pierw-
szych konsultacjach projektu założeń umowy partnerstwa, w  których 
zdaniem organizacji pozarządowych wątpliwości wzbudziły:

• forma prowadzenia konsultacji, które przyjęły raczej postać spot-
kań informacyjno-prasowych niż rzeczywistego zbierania infor-
macji od uczestników konsultacji. Brakowało także grup i zespo-
łów roboczych. Ponadto w trakcie konsultacji pojawiały się różne 
wersje dokumentu, a przed ukończeniem konsultacji rząd dekla-
rował jego przyjęcie,

• cele konsultacji w  momencie, gdy z  jednej strony brakowało jesz-
cze wszystkich strategii horyzontalnych, które wyznaczać mają cele 
szczegółowe interwencji publicznych, a z drugiej równocześnie pod-
dawano konsultacjom pierwsze wersje regionalnych programów 
operacyjnych, których kształt miała przesądzić Umowa Partnerstwa,

• brak jasności, kto jest adresatem konsultacji – czy są nim samo-
rządy wojewódzkie, czy też jest to element szerszych konsultacji, 
jak można było zrozumieć z informacji Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju, znajdującej się na stronie www.mir.gov.pl. Z tego 
też wynikały problemy z doborem uczestników odbywających się 
w regionach spotkań.

Na podstawie tych uwag Stała konferencja OFOP opracowała zwięzłe 
sugestie dotyczące formy i  jakości prowadzenia konsultacji, które po-
winny być stosowane w  sposób horyzontalny, rekomendując admini-
stracji publicznej:

• preferowanie w ramach konsultacji powoływania grup roboczych 
i  zespołów roboczych, w  ramach których konsultowane byłyby 
najważniejsze kwestie dotyczące zarządzania funduszami euro-
pejskimi w nowej perspektywie,

• odpowiednio wczesne informowanie partnerów o  planowanych 
konsultacjach oraz gwarancji zapewnienia co najmniej 30 dni na 
konsultacje,

• traktowanie internetowych konsultacji jako uzupełnienia realnej 
debaty toczącej się w formie prac warsztatowych i spotkań grup 
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roboczych (w ramach tej dodatkowej formy należy przyjąć meto-
dę tabelaryczną),

• obowiązkowe publikowanie odpowiedzi i  wyników konsultacji 
społecznych w ściśle określonym czasie.

Postulaty te wpłynęły na dalszy proces konsultacji organizowany przez 
Ministerstwo Infrastruktury i  Rozwoju oraz Urzędy Marszałkowskie. 
Konsultacje już nie założeń, a projektu Umowy Partnerstwa odbywały 
się zgodnie z zupełnie inną polityką informacyjną – wcześniejsze infor-
mowanie o rozpoczęciu konsultacji oraz zastosowanie formularza zgła-
szania uwag w formie tabelarycznej. Niestety, spotkania konsultacyjne 
nadal przybierały formę otwartych wykładów oraz spotkań promują-
cych nowy system funduszy, zamiast realnej debaty w formie roboczej. 
Braki te zostały nadrobione podczas rozpoczynających się w  marcu 
(2013 rok) konsultacji programów operacyjnych, dla których między-
resortowy zespół administracji publicznej, wydał zalecania powołania 
grup roboczych. Grupy te, jak zostało to opisane we wcześniejszych roz-
działach, pracowały przez osiem miesięcy. Mimo wszystko OFOP nadal 
nie otrzymał pisemnej odpowiedzi na żadne z przesłanych postulatów 
i rekomendacji projektów Umowy Partnerstwa.

Rezultaty działań zespołów roboczych grupy 12 postulatów – zmia-
ny dokumentów programujących nową perspektywę
Założenia ogólne dotyczące nowego systemu funduszy europejskich po-
trzebowały konkretyzacji oraz oddzielnych ścieżek rzecznictwa. Aby to 
osiągnąć w ramach grupy roboczej 12 postulatów, będącej częścią Stałej 
konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, powołano 
zespoły tematyczne, prowadzone przez danego członka grupy, których 
celem było opracowanie szczegółowych stanowisk merytorycznych 
w obrębie danego postulatu oraz podjęcie działań rzeczniczych w celu 
zmian dokumentów programujących nową perspektywę, uwzględniając 
wypracowane rozwiązania. Poniżej przedstawiony zostanie opis rezul-
tatów i  efektów z  nich płynących dla działań zespołów tematycznych 
grupy 12 postulatów w ramach dziesięciu obszarów merytorycznych.
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Komitety Monitorujące – Ogólnopolska Federacja Organizacji Po-
zarządowych
a.	 Działania rzecznicze:

Jednym z najważniejszych instrumentów realizacji zasady partnerstwa 
są komitety monitorujące (KM). Ciała te pilnują sposobu wydatkowa-
nia funduszy europejskich we wszystkich programach operacyjnych. 
Członkowie komitetów mają wpływ na kryteria wyboru projektów oraz 
określają roczne plany działań dla osi priorytetowych programów ope-
racyjnych, dokonują też corocznej oceny wydatkowania środków, bez 
której sprawozdanie merytoryczno-finansowe dla danego Programu 
Operacyjnego nie może zostać przekazane Komisji Europejskiej. Udział 
organizacji pozarządowych i  innych partnerów społecznych w  tych 
ciałach był jednym z najważniejszych elementów deregulacji zarządza-
nia politykami publicznymi przez administrację. OFOP od siedmiu lat 
starała się monitorować realizację zasady partnerstwa w  komitetach 
monitorujących m.in. w ramach Krajowej Sieci Tematycznej do Spraw 
Partnerstwa oraz bezpośrednio poprzez regularny kontakt z reprezen-
tantami sektora w tych ciałach. W ramach swoich prac nad przyszłą per-
spektywą Federacja postanowiła podjąć się rzecznictwa w tym obszarze 
poprzez grupę roboczą ds. funduszy europejskich 2014-2020, Grupę 
Roboczą ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i grupę roboczą 12 postula-
tów. Dodatkowo pewne założenia do postulatów zostały wypracowane 
podczas Szkoły Reprezentacji NGO prowadzonej przez Federację od 
listopada 2011 do maja 2012. Założenia te zostały wykorzystane przy 
stworzonym przez Grupę 14-20 OFOP Stanowisku w sprawie komite-
tów monitorujących dla programów finansowanych z funduszy europej-
skich 2014-2020, w którym sugerowano:

• wzmocnienie roli komitetów monitorujących wskazując, że KM 
powinny mieć przede wszystkim charakter konsultacyjno-kon-
trolny a ich zadania powinny być określone w sposób konkretny, 
zaś kompetencje i  mechanizmy funkcjonowania opierać się na 
wspólnych unijnych standardach,

• wsparcie merytoryczno-finansowe członków komitetów monito-
rujących reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych 
i  organizacje pozarządowe. W  dokumencie tym zostały dość 
szczegółowo opisane zmiany jakie powinno się przyjąć by osiąg-
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nąć wyżej wymienione cele. Stanowisko to stało się bazą do wy-
pracowania postulatów w  imieniu wszystkich partnerów strony 
społecznej (w ramach GRSO) i przygotowania stanowiska, w któ-
rym jednym głosem sugerowano m.in. :

 – potrzebę dookreślenie roli komitetów monitorujących w no-
wej perspektywie określającej funkcjonowanie funduszy europej-
skich 2014-2020, 

 – zapewnienie przepływu informacji między komitetami z całej 
Polski,

 – uspołecznienie składu komitetów monitorujących – zwiększe-
nia udziału strony społecznej, tak by co najmniej połowę w skła-
dzie KM stanowili przedstawiciele partnerów,

 – opracowanie procedury wyboru i zmiany przedstawiciela stro-
ny społecznej w komitetach monitorujących,

 – zapewnienie komitetom przyjaznych warunków techniczno-
-organizacyjnych,

 – wprowadzenie wspólnych zasad funkcjonowania komitetów 
dla każdego programu operacyjnego.

Postulaty grupy roboczych zostały przekazane Minister Bieńkowskiej.
Dodatkowo Federacja OFOP podjęła się wypracowania, w  gronie or-
ganizacji pozarządowych, procedury wyboru reprezentantów NGO 
do komitetów monitorujących. Procedura ta została przygotowana na 
dwóch spotkaniach które odbyły się jesienią 2013 roku. 

b. Efekty konsultacji:
W  oparciu o  przygotowane uwagi zgłoszone między innymi przez 
GRSO i  OFOP, Ministerstwo Infrastruktury i  Rozwoju stworzyło wy-
tyczne, które będą określać ramy funkcjonowania wszystkich komite-
tów monitorujących. W  wytycznych tych uwzględniono uwagi Stałej 
konferencji OFOP dotyczące:

• dopuszczenia możliwości zwiększenia w składzie komitetów licz-
by przedstawicieli strony społecznej – ustanawiając ją na pozio-
mie co najmniej 1/3 dla przedstawicieli partnerów, 
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• określenia wspólnego zakresu regulaminu prac oraz wspólnych 
standardów dotyczących: częstotliwości spotkań, konsultacji do-
kumentów, sposobu głosowania, obiegowego trybu pracy, przeka-
zywania materiałów członkom KM, powoływania grup roboczych 
i trybu przewodniczenia, publikowania materiałów po posiedze-
nie KM (termin, zakres dostępu), publikowania informacji nt. 
działalności KM z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnospraw-
nych, motywowanie członków KM do systematycznego uczestni-
ctwa w posiedzeniach,

• rekomendacji tworzenia grup roboczych i sieci tematycznych dla 
komitetów monitorujących i zapewnienie środków technicznych 
dla ich funkcjonowania oraz powierzenia prowadzenia grupy/
sieci instytucjom, których przedstawiciel jest przewodniczącym 
grupy,

• przyjęcie założenia, że każda uchwała komitetu monitorującego 
musi podlegać dyskusji – w  obecnej perspektywie założenie to 
dotyczyło tylko niektórych KM,

• rozszerzenie zakresu zadań komitetów, wykraczających poza sam 
monitoring (nie oznacza to że KM będą pełnić rolę nadzorczą lub 
kontrolną), które mają obejmować:

 – zatwierdzanie i  modyfikację kryteriów wyboru dla operacji 
(projektów),

 – zatwierdzanie i wprowadzanie zmian dla rocznych sprawozdań 
z realizacji programu,

 – wpływanie na strategię komunikacji dla danego programu ope-
racyjnego i możliwość jej zmiany oraz wymóg akceptacji KM dla 
jej wdrożenia,

 – rozpatrywanie i zatwierdzania wprowadzania zmian do progra-
mu operacyjnego,

 – monitoring funkcjonowania instrumentów finansowych,
 – monitoring realizacji warunków ex-ante narzuconych przez 

Komisję Europejską.
Ponadto OFOP koordynująca Stałą konferencję do spraw konsultacji 
funduszy europejskich 2014-2020 przygotowała procedurę wyboru re-
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prezentantów organizacji pozarządowych do komitetów monitorują-
cych. W  toku jej negocjacji z  Ministerstwem Infrastruktury i  Rozwo-
ju (w  tym z  Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii 
Europejskiej i  Departamentem Zarządzania Europejskim Funduszem 
Społecznym) oraz z Ministerstwem Pracy i Polityk Społecznej (Depar-
tament Pożytku Publicznego) udało się przyjąć założenia do procesu 
wyboru członków komitetów monitorujących wywodzących się z sek-
tora pozarządowego mówiące o gwarancji: 

• niezależnego wyboru przedstawicieli sektora pozarządowego do 
komitetów monitorujących w  drodze powszechnych wyborów 
i głosowania przez organizacje pozarządowe;

• ograniczonej roli rad działalności pożytku publicznego w procedu-
rze wyboru, możliwie jedynie jako operatora i strażnika procesu;

• legitymacji kandydata na członka do komitetu, który nie może re-
prezentować podmiotów innych niż NGO, musi mieć poparcie 
federacji organizacji pozarządowych bądź odpowiedniej wielko-
ści koalicji organizacji;

• reprezentatywności sektora w  komitetach monitorujących – 
uwzględnienia organizacji parasolowych o profilu działania zwią-
zanymi z  tematyką prac komitetu i  reprezentującym federację 
bądź platform organizacji pozarządowych; 

• partycypacyjnej formy zorganizowania procesu wyboru – zapew-
nienie odpowiedniego czasu na oddanie głosu, odpowiednie me-
chanizmy głosowania (np. przez Internet), odpowiednia polityka 
informacyjna (umożliwiająca jak najszerszą komunikację);

Powyższe zapisy odnoszą się do projektów wytycznych w sprawie ko-
mitetów monitorujących oraz opracowywanej przez Ministerstwo In-
frastruktury i  Rozwoju procedury wyboru do komitetów monitorują-
cych. Zostały one umieszczone w tym raporcie jako wyniki uzgodnień 
na okres grudzień 2013. 

Pomoc techniczna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarzą-
dowych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oprócz prowa-
dzenia sekretariatu Sk OFOP oraz koordynowania grupy roboczej 12 
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postulatów, zajmowała się bezpośrednio rzecznictwem odnoszącym 
się głównie do systemu zarządzania i wdrażania funduszy europejskich 
w przyszłej perspektywie. Dotyczyło to dwóch horyzontalnych kwestii: 
pomocy technicznej oraz wcześniej opisanych komitetów monitoru-
jących. Działania merytoryczne i  rzecznicze dotyczące tych obszarów 
były prowadzone przez OFOP równolegle, lecz oddzielnymi ścieżkami.

a. Działania rzecznicze:
Założenia do PO PT były opracowywane w ramach dwóch ciał dialogu: 
Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz grupy roboczej 
12 postulatów. Pierwsze stanowisko w wersji roboczej zostało wypraco-
wane w kwietniu 2013 roku z udziałem wszystkich partnerów społecz-
no-gospodarczych (GRSO) i tam(gdzie?) na bieżąco konsultowane rów-
nież z administracją publiczną. Dotyczyło ono następujących kwestii:

• wsparcia instrumentów na rzecz deregulacji zarządzania fundu-
szami europejskimi – w tym wsparcia organizacji pozarządowych 
i  partnerów w  zarządzaniu funduszami w  ramach instrumentu 
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), w  zarzą-
dzaniu Grantem Globalnym oraz możliwości włączenia się partne-
rów w zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, 

• wsparcia potencjału organizacji pozarządowych do przygotowy-
wania i realizacji projektów oraz tworzenie sieci współpracy,

• wsparcia projektów partnerskich,
• wsparcia przedstawicieli organizacji pozarządowych w  nowych 

komitetach monitorujących, 
• uwzględnienia organizacji pozarządowych i  innych partnerów 

społecznych w projektach dotyczących promocji i informacji.
Powyższe stanowisko w wersji roboczej zostało następnie skonsultowa-
ne z  organizacjami pozarządowymi (głównie z  grupą roboczą 12 po-
stulatów) oraz przekazane do Departamentu Programów Pomocowych 
i Pomocy Technicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stało się 
bazą do dalszych działań rzeczniczych.
Drugie stanowisko dotyczące pomocy technicznej zostało opracowane 
w sierpniu 2013 roku w ramach grupy roboczej 12 postulatów. Dotyczy-
ło ono uszczegółowienia postulatów wcześniej artykułowanych oraz od-
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niesienia się bezpośrednio do projektu programu operacyjnego pomoc 
techniczna 2014-2020 czyli: 

• uwzględnienia w  drugiej osi priorytetowej projektu programu 
wsparcia dla strony społecznej w tym organizacji pozarządowych 
– postulat rozszerzenia wsparcia dla beneficjentów spoza jedno-
stek samorządu terytorialnego,

• uwzględnienia w trzeciej osi priorytetowej projektu PO PT kon-
kursów dla organizacji pozarządowych i  innych partnerów na 
działania promocyjne i  informacyjne finansowane z  pomocy 
technicznej 2014-2020.

Postulaty wynikające z obu stanowisk były przedstawiane i argumento-
wane głównie na spotkaniach grupy roboczej Ministerstwa Infrastruk-
tury i  Rozwoju, która zajmowała się wypracowywaniem założeń dla 
nowego programu pomoc techniczna 2014-2020. Ponadto założenia 
wynikające z  obu stanowisk były przekazywane Ministerstwu Infra-
struktury i Rozwoju jako postulaty do całego systemu pomocy technicz-
nej – również jako wytyczne do jej regionalnych komponentów. 
Dodatkowo OFOP, co zostało opisane w II części raportu, współpraco-
wała z Radą Działalności Pożytku Publicznego w ramach zespołu robo-
czego do spraw funduszy europejskich. Udało się wspólnie wypracować 
uchwałę Rady, w której postulowano:

• w  pierwszej osi priorytetowej wprowadzenia kategorii wsparcia 
członków Komitetów Monitorujących, finansowanych ze środ-
ków programów, uwzględniając obok wsparcia eksperckiego, 
również kategorię wsparcia organizowania konsultacji społecz-
nych (przygotowane wspólnie z Radą Działalności Pożytku Pub-
licznego), które mogłyby być realizowane po wyrażeniu zgody 
przez dany komitet;

• w drugiej osi priorytetowej wyraźnego wskazania, że:
 – wsparcie instytucjonalne dla jednostek samorządu terytorialnego 

oraz ZIT służy m.in. budowaniu wizji programowej oraz rozwojowi 
procesu konsultacji społecznych w ramach realizowanych projektów;

  – wsparcie beneficjentów strategicznych dotyczyć będzie nie tyl-
ko projektodawcy, ale również partnerów i możliwości realizowa-
nia projektów w partnerstwie – w tym w szczególności reprezen-
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tujących stronę społeczną, zaangażowanych na różnych etapach 
przy gotowania i realizacji oraz weryfikacji projektów;

• w trzeciej osi priorytetowej rozgraniczenia projektów promocyj-
nych dla mediów oraz dla partnerów społeczno-gospodarczych 
i organizacji pozarządowych z możliwością realizowania projek-
tów partnerskich. 

Uchwała Rady była w dużej mierze rozwinięciem postulatów Stałej konfe-
rencji OFOP opisanych wyżej. Ponadto OFOP wykorzystując Krajową Sieć 
Tematyczną do Spraw Partnerstwa w ramach prac warsztatowych Sieci wy-
pracowała postulaty strony społecznej dotyczące konkretnych rozwiązań, 
jakie można realizować z Pomocy Technicznej w trzech obszarach:

• wsparcia szkoleniowego, zlecania ekspertyz oraz formy pokrycia 
kosztów udziału członków Komitetów Monitorujących, 

• rozdzielenia projektów dotyczących promocji i informacji dla po-
szczególnych partnerów w tym organizacji pozarządowych, wraz 
z określeniem wstępnych kryteriów dla konkursów na projekty, 

• określeniu kierunków wsparcia pomocy technicznej dla organi-
zacji pozarządowych i partnerów społecznych na pełnione przez 
nich role w systemie funduszy europejskich.

Powyższe materiały będą bardzo przydatne na dalszym etapie konsul-
tacji Szczegółowych Opisów Priorytetów Programu Pomoc Techniczna 
oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

b. Efekty konsultacji:
Na podstawie wypracowanych stanowisk, uwzględniających opinie róż-
nych środowisk oraz w toku konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury 
i Rozwoju (głównie w grupie roboczej MIR dotyczącej PO PT) Ogólno-
polska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach prac grupy robo-
czej 12 postulatów (ciała dialogu Sk OFOP) wprowadziła zmiany w pro-
jekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Mają one zwiększyć 
udział organizacji pozarządowych w  zarządzaniu systemem funduszy 
europejskich oraz wzmocnić instytucjonalnie sektor, otwierając mu nowe 
możliwości działania. Najważniejsze z wprowadzonych zmian dotyczą:

• Określenia w ramach I osi priorytetowej form wsparcia dla człon-
ków komitetów monitorujących z krajowego programu operacyj-



70 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

nego Pomoc Techniczna takich jak : koszty dojazdu, szkolenia, 
ekspertyzy, koszty prowadzenia i zarządzania grupami roboczymi 
oraz sieciami tematycznymi. 

• Rozszerzenia wsparcia w ramach II osi priorytetowej z krajowego 
programu Pomoc Techniczna dla beneficjentów spoza jednostek 
samorządu terytorialnego – ([…]wzmocnienie kompetencji bene-
ficjentów i  potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorial-
nego i innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie 
funduszy europejskich[…])

• Wyodrębnienie z  programu konkursu dla mediów, partnerów 
społeczno-gospodarczych i  organizacji pozarządowych na pro-
jekty związane z promocją i informacją na temat funduszy euro-
pejskich na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany oznaczają, że przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych zasiadający w  komitetach monitorujących w  ramach nowej 
perspektywy będą mieli zagwarantowany zwrot kosztów podróży na 
posiedzenia i noclegu, będą mogli korzystać ze szkoleń, a także zlecać 
ekspertyzy oraz będą mieli finansowane koszty prowadzenia grup robo-
czych i sieci tematycznych. Dalsze konsultacje szczegółów – od stycznia 
2014 roku – będą dotyczyły umożliwienia członkom komitetów okre-
ślania tematów szkoleń oraz decyzji o  ich realizacji (podobna kwestia 
dotyczy ekspertyz) oraz umożliwienia realizacji postulatu RDPP, doty-
czącego finansowania konsultacji środowiskowych, dotyczących kwestii 
poruszanych na forum KM(?). Druga zmiana oznacza otwarcie wsparcia 
finansowego i merytorycznego z pomocy technicznej dla organizacji po-
zarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych, którzy będą chcieli 
włączyć się jako partner do realizacji dużych projektów przypisanych do 
konkretnych terytoriów bądź priorytetów inwestycyjnych. Dalsze prace 
konsultacyjne będą dotyczyć dokładnego określenia form wsparcia oraz 
zakresu tematycznego udziału partnerów. Trzecia modyfikacja projektu 
krajowego programu operacyjnego pomocy technicznej (PO PT) doty-
czy wyodrębnienia konkursu na promocję i informacje o systemie fun-
duszy, konkretnych działaniach jakie można podjąć dzięki funduszom 
przez organizacje pozarządowe i  innych partnerów strony społecznej. 
Dalsze konsultacje Szczegółowego Opisu Priorytetów PO PT będą pro-
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wadzone w  celu oddzielenia konkursów dla organizacji i  partnerów 
społeczno-gospodarczych od mediów oraz stworzenia oddzielnej ścież-
ki konkursowej dla organizacji pozarządowych, z dedykowanymi kry-
teriami (np.: małych grantów do 50 tys. zł.). Powyższe zmiany zostały 
wprowadzone do projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 
po konsultacjach społecznych i  międzyresortowych, przed ostateczną 
akceptacją Rady Ministrów.

Innowacje społeczne – Pracownia Badań i  Innowacji Społecznych 
STOCZNIA

a. Działania rzecznicze:
Kwestie dotyczące innowacji społecznych były podejmowane przez 
Grupę roboczą ds. funduszy europejskich 2014-2020 już w marcu 2012r. 
Grupa działająca „pod skrzydłami” OFOP wypracowała stanowisko, do 
którego najwięcej uwag wniosła Pracownia Badań i Innowacji Społecz-
nych Stocznia. Stanowisko to opisywało wizję wsparcia wdrażania inno-
wacji społecznych, wskazując jako kluczowe kwestie:

• ryzyko podejmowania eksperymentów,
• otwarty dostęp do zasobów (np. wykorzystywanie licencji creative 

commons),
• niekonwencjonalne podejście do procesu zmiany społecznej 

(m.in. wykorzystywanie nowoczesnych technologii, współpraca 
międzysektorowa, nowe formy zarządzania),

• swoboda w podejmowaniu przedsięwzięć (wymaga elastyczności 
procedur i otwartości na modyfikacje w procesie wdrażania),

• budowanie i wykorzystywanie kultur kreatywnych.
Na podstawie tych założeń w stanowisku określono czynniki wzmacnia-
jące rozwój innowacyjności społecznej. Są to: 

• kapitał społeczny i kreatywny – innowacje społeczne bazują na 
wysokim kapitale społecznym i kreatywnym, dlatego też wspiera-
nie tych obszarów powinno być szczególnie ważne,

• współpraca międzysektorowa – innowacje społeczne muszą 
być wspierane przez sieci skupiające organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa społeczne, środowiska akademickie, władzę ad-
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ministracyjną oraz biznes. Instytucje te powinny być swoistymi 
inkubatorami innowacyjności oraz powinny ustalać standardy 
innowacji społecznych, wykorzystując do tego zasoby społeczne 
(crowdsourcing),

• wymiar międzynarodowy – współpraca międzynarodowa oraz 
korzystanie z  doświadczeń i  wiedzy zgromadzonych w  innych 
krajach,

• nowoczesne technologie – zastosowanie nowoczesnych techno-
logii przy współpracy z uniwersytetami lub środowiskami biznesu 
wpływa pozytywnie na zwiększanie szans innowacyjnych rozwią-
zań problemów społecznych,

• elastyczność procedur – innowacje społeczne zakładają nieprze-
widywalność i  zmienność podczas wdrażania danego rozwiąza-
nia. Administracja publiczna oraz procedury przez nią przyjęte 
muszą być dostosowane do takiej specyfiki procesu i być elastycz-
ne oraz otwarte na zmiany,

• wolność – im więcej wolności – zarówno tej proceduralnej, jak 
i  wynikającej ze współpracy między różnymi aktorami procesu 
zmiany społecznej – tym większe możliwości dla innowacyjności.

W  oparciu o  te założenia oraz doświadczenia Pracowni Badań i  In-
nowacji Społecznych Stocznia, organizacja ta rozpoczęła współpracę 
z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przekazując swoje 
rekomendacje głównie na podstawie nieformalnej wymiany korespon-
dencji. Stocznia brała też udział w kilku spotkaniach o charakterze ro-
boczym, organizowanych przez MIR, gdzie bezpośrednio konsultowa-
no nowy system wdrażania innowacji społecznych w latach 2014-2020.

b. Efekty konsultacji:
Ostatecznie, w efekcie propozycji złożonej przez MIR, a  także dyskusji 
prowadzonych w  ramach konsultacji społecznych i  przedstawionych 
uwag, wsparcie dla innowacji społecznych w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza, Edukacja, Rozwój ma bazować na poniższych założeniach:: 

• wpisanie w dokumentach programujących części zakresu mery-
torycznego dla tematów, które będą realizowały innowacje spo-
łeczne oraz określenie procedury wyboru tych tematów,
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• przyjęcie przez administrację publiczną rekomendacji dotyczących 
propozycji modelu wdrażania innowacji społecznych, dzieląc go na:

 A) schemat mikro, którego celem „(…)jest stworzenie warunków do 
inkubacji nowych pomysłów pozwalających rozwiązać skuteczniej 
problemy będące przedmiotem interwencji EFS, czyli dotarcie do 
potencjalnych innowatorów społecznych, ich wsparcie w rozwinię-
ciu i opracowaniu nowych zalążkowych pomysłów, a następnie prze-
testowanie gotowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz podjęcie 
działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki (…)”.13 Taki model 
dotyczy projektów o niewielkiej alokacji finansowej i umożliwia m.in. 
organizacjom pełnienie roli operatora wydzielonej alokacji na inno-
wacje i zarządzania różnymi formami wsparcia m.in. regrantingiem 
tej alokacji w drodze konkursów na projekty innowacyjne 

 B) schemat makro dla dużych projektów innowacyjnych reali-
zowanych przez podmioty o  dużym potencjale merytorycznym 
i technicznym, z dużym naciskiem na włączanie rozwiązań inno-
wacyjnych do polityk publicznych i ich upowszechnianie,

• przyjęcie przez administrację propozycji zmiany systemu oceny 
i walidacji projektów innowacyjnych m.in. poprzez:

 – odejście od walidacji przez sieć tematyczną na rzecz węższego 
grona ekspertów, 

 – wzmocnienie praktycznego charakteru tego procesu poprzez 
np. zweryfikowanie, na ile wypracowane rozwiązanie budzi fak-
tyczne zainteresowanie potencjalnych użytkowników,

 – silniejszy niż w ramach PO KL efekt eliminujący projekty, które 
nie mają wszystkich znamion innowacji społecznej,

• modyfikację założeń administracji co do procesu upowszechnia-
nia i włączania rozwiązań innowacyjnych do praktyki oraz polityk 
publicznych między innymi poprzez rozszerzenie obowiązków 
operatora w ramach schematu mikro, związanego z działaniami 
upowszechniającymi oraz nałożenie na beneficjenta w przypadku 
realizacji dużych projektów innowacyjnych obowiązku budowa-
nia koalicji w celu promocji i wdrażania realizowanego projektu.

13  WDRAŻANIE IV OSI PRIORYTETOWEJ PO WER 2014-2020, Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju, rozdz. III (4.1), str.7.
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Należy zaznaczyć, że założenia te zostały wpisane do projektu progra-
mu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), który ma być 
zatwierdzony przez polski rząd na początku stycznia oraz negocjowany 
z Komisją Europejską do końca I kwartału 2014. Zapisy te mogą ulec 
niewielkim zmianom.

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu – Polski Ko-
mitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN)

a. Działania rzecznicze:
Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN 
w latach 2012-2013 uczestniczył w trzech procesach związanych ze stra-
tegią Europa 2020 oraz przyszłym okresem finansowania UE 2014-2020. 
Były to : 

1) aktualizacja Krajowego Programu Reform (KPR), w którym usta-
nowiono cel ograniczenia ubóstwa i  wykluczenia społecznego 
w Polsce o 1,5 mln osób, 

2) tworzenie Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wy-
kluczeniu Społecznemu (KPPUiWS); 

3) tworzenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER).

Jako członek grupy roboczej 12 postulatów PK EAPN konsultował za-
łożenia dotyczące tematyki przeciwdziałania ubóstwu i  wykluczeniu 
społecznemu, ale również wnosił rekomendacje do innych prac grupy 
roboczej, w szczególności dotyczących kwestii niepełnosprawności oraz 
ekonomii społecznej. Działania rzecznicze PK EAPN opierały się głów-
nie na pracach w  grupach roboczych w  ramach trzech wyżej wymie-
nionych obszarów działania oraz przekazywania stanowisk merytorycz-
nych do administracji publicznej – m.in. Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

b. Efekty konsultacji:
W ramach Krajowego Programu Reform (KPR) – PK EAPN miał wpływ 
na zmianę procedury pracy Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii 
Europa 2020. Ministerstwo koordynujące prace zespołu pod wpływem 
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postulatów partnerów (zmobilizowanych przez dwie organizacje: FIRR 
i PK EAPN) zmieniło procedurę pracy. Partnerzy społeczno-gospodar-
czy mieli możliwość proponowania tematów do dyskusji z  minister-
stwami (zaproponowano sześć takich tematów). Ministerstwo Gospo-
darki przyjęło wszystkie tematy w kolejności nadanej przez partnerów. 
Odnosiło się również do postulatów z nich wynikających. Z rekomen-
dacji, które były formułowane wobec treści KPR, uwzględniono jedną 
z  głównych, a  mianowicie umieszczono w  aktualizacji 2013-2014 za-
danie przygotowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu 
(KPPU). Jeden z  członków PK EAPN został ponadto koordynatorem 
całego procesu opracowywania dokumentu, co znacznie ułatwiło orga-
nizacjom wpływ na jego ostateczny kształt i treść. Program został stwo-
rzony, a wpływ organizacji odnosił się bezpośrednio do treści diagnozy 
oraz pośrednio do przyjętych priorytetów realizacji. Wkład organizacji 
do diagnozy dotyczył mieszkalnictwa i bezdomności oraz stanu pomocy 
społecznej i pracy socjalnej, a także fragmentów dotyczących ubóstwa 
dzieci, pracowników i osób starszych. 
Na podstawie przekazanych postulatów administracja publiczna opra-
cowała w ramach priorytetów Aktywna integracja w społeczności lokal-
nej (priorytet III) i Przeciwdziałanie niepewności mieszkaniowej (prio-
rytet V) zapisy dotyczące:

• budowy aktywnych, zdolnych do społecznego i  ekonomicznego 
rozwoju marginalizowanych społeczności lokalnych, rozwoju 
społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług śro-
dowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii 
społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spój-
nego systemu usług społecznych (w ramach priorytetu III),

•	 przyjęcia i  wdrożenia prawa do mieszkania i  strategii rozwoju 
mieszkalnictwa społecznego, stworzenia i wdrożenia nowego mo-
delu mieszkalnictwa społecznego, reformy mieszkalnictwa i bu-
downictwa społecznego (w ramach priorytetu V).

W  przypadku konsultacji programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (następca PO KL) – Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw-
działania Ubóstwu EAPN zgłosił 53 uwagi (niektóre propozycje były ze 
sobą powiązane, część nie dotyczyła celu tematycznego 9). Uwzględniono 
w całości 10, a częściowo 8. Zgodzono się m.in. z uwagami dotyczącymi:
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• diagnozy w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu – 
zmiana struktury diagnozy, uwzględnienie nowych zawodów po-
mocowych, uwzględnienie problemu ubóstwa pracowników,

• uwarunkowań strategicznych – uwzględnienie warunku ex-ante 
i Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu, uwzględnienie 
CSR z rekomendacjami dot. ubóstwa pracowników,

• priorytetów strategicznych – uwzględnienie szeroko rozumianej 
pomocy i integracji społecznej, czyli również działań na podsta-
wie innych ustaw niż o pomocy społecznej i o zatrudnieniu so-
cjalnym; szersze potraktowanie ewaluacji w  odniesieniu do ca-
łościowo potraktowanej jakości, a nie wybranych kryteriów, np. 
efektywności; doprecyzowanie zapisów dotyczących nowego mo-
delu systemu podatkowo-transferowego. 

• częściowego uwzględnienia postulatu dotyczącego doprecyzowa-
nia działań na rzecz wspierania jednostek samorządu terytorial-
nego w zlecania usług organizacjom pozarządowym.

Ze względu na to, że na wczesnych etapach programowania przesądzo-
no, iż wsparcie dla osób ubogich i  wykluczonych będzie finansowane 
z Regionalnych Programów Operacyjnych, zostały przygotowane wska-
zówki dla regionów mocno odwołujące się do KPPUiWS oraz KPRES. 
Rekomendacje te zostały wpisane do „wytycznych” Stałej konferencji 
ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, których założenia zo-
staną opisane na końcu czwartej części niniejszego raportu. Niemniej 
jednak wpływ na dokumenty strategiczne, w oparciu o które tworzą się 
programy operacyjne (również te na poziomie regionalnym) wydaje się 
być duży, choć trudny do jednoznacznej oceny ze względu na trwający 
proces opracowywania RPO.

Wsparcie osób niepełnosprawnych – Grupa ON INCLUSION, Fun-
dacja Aktywizacja, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

a. Działania rzecznicze:
Grupa ON Inclusion 14-20, skupiającą pozarządowych oraz akademi-
ckich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
(w tym reprezentantów środowiska) działała na rzecz stworzenia i włą-
czenia do głównego nurtu rozwiązań systemowych gwarantujących do-
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stępność Funduszy UE w perspektywie 2014-2020 dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami oraz współtworzenia efektywnych polityk pub-
licznych na rzecz tego środowiska. Działania te zostały podzielone na 3 
zasadnicze etapy :

• Etap kreacji – ON Inclusion 14-20 (gł. styczeń – marzec 2013) 
– w początkowej fazie działania skupiły się na powołaniu grupy, 
określeniu jej zasadniczych celów, opracowaniu nazwy (ON Inclu-
sion 14-20), stworzeniu listy mailiNGOwej jako podstawowego 
narzędzia komunikacji. W późniejszym okresie ten startowy etap 
został uzupełniony o inne techniczne narzędzia kreacji marki ta-
kie jak logotyp i strona internetowa grupy. Etap ten został zwień-
czony wypracowaniem dokumentu “Właściwe włączanie tematy-
ki osób z niepełnosprawnościami w programowanie funduszy UE 
2014-2020 – postulaty organizacji pozarządowych” (27.03.2013), 
zawierającego syntetyczną diagnozę sytuacji oraz postulaty grupy 
ON Inclusion 14-20.

• Etap promocji – NGO, MPiPS, PFRON (gł. kwiecień – lipiec 
2013) – promocja postulatów obejmowała opublikowanie dwóch 
artykułów tematycznych na serwisie NGO.pl, pozyskanie popar-
cia przeszło stu organizacji pozarządowych za pomocą jedne-
go z  nich, kilkanaście wystąpień na konferencjach związanych 
z nową perspektywą oraz tematyką niepełnosprawności (w cha-
rakterze prelegentów lub tzw. „głosu z sali”), pozyskanie popar-
cia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uzyskania „sympatii dla 
sprawy” ze strony Kancelarii Prezydenta RP i kilku parlamenta-
rzystów. Kluczowym momentem tego etapu było uzyskanie po-
parcia ministra Jarosława Dudy z  MPiPS (choć – jak się potem 
okazało – nie dotyczyło ono wszystkich postulatów).

• Etap wdrażania – MIR (gł. sierpień – grudzień 2013) – 1 sierp-
nia 2013 odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli grupy ON 
Inclusion 14-20 z dyr. Pawłem Chorążym z DZ EFS w MIR – był 
to początek weryfikacji postulatów i  konkretnego ich wdraża-
nia w  dokumenty programowe nowej perspektywy. Kluczowym 
produktem tego etapu był obszerny dokument “Propozycje sy-
stemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy 
polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami” 
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(09.10.2013), prezentujący pozarządowe koncepcje zapisów wy-
tycznych dla nowego okresu programowania. Etap ten trwa nadal 
i ostateczne podsumowanie działalności grupy ON Inclusion 14-
20 będzie możliwe dopiero po jego zamknięciu.

b. Efekty konsultacji:
W ramach podjętych działań rzeczniczych Grupa On Inclusion 14-20, 
doprowadziła do zmian w zapisach dokumentów programowych oraz 
zaangażowała administrację centralną w  działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Do najważniejszych rezultatów tych działań można 
zaliczyć:

• Zmiany w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój – 
wprowadzenie dodatkowego celu szczegółowego w  Priorytecie 
Inwestycyjnym 9.4 w brzmieniu: „Przygotowanie podmiotów po-
lityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwen-
cji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” na ostatnim etapie 
„domykania” dokumentu – grudzień 2013 r. Zdefiniowanie ocze-
kiwanych efektów, wskaźników rezultatu i przykładowych typów 
operacji dla tego celu.

• Przygotowanie agendy działań na rzecz zapewnienia równych 
szans osób niepełnosprawnych w  ramach Funduszy Europej-
skich 2014-2020 oraz wytycznych dotyczących uwzględnienia za-
sad równości szans i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych 
w programach operacyjnych 2014-2020 przez Departament Za-
rządzania Europejskim Funduszem Społecznym – na bazie po-
stulatów ON Inclusion 14-20 – szczegółowych założeń. Obecnie 
dokumenty te znajdują się na etapie konsultacji wewnętrznych 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

• Zaangażowanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w promo-
wanie postulatów ON Inclusion na gruncie Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych – udostępnienie czasu na międzynarodowej 
konferencji zorganizowanej przez DZ EFS MIR dla przedstawi-
cielom jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygoto-
wanie Regionalnych Programów Operacyjnych – Urzędów Mar-
szałkowskich, Wojewódzkich Urzedów Pracy (prezentacja oraz 
przekazanie materiału „Propozycje systemowych rozwiązań gwa-
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rantujacych dostępnośc funduszy polityki spójności 2014-2020 
dla ośób z niepełnosprawnościami”). Postulaty i rekomendacje do 
RPO o tożsamym lub zbieżnym charakterze przesyłane sa również 
przez BON(?) w MPiPS oraz regionalne organizacje pozarządowe.

Najważniejszym rezultatem prac grupy ON Inclusion 14-20 było wdro-
żenia zapisów konwencji ONZ dotyczących osób niepełnosprawnych 
w tym stworzenie wytycznych dla programów operacyjnych nakładają-
cych wymóg dostępności do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnoś-
ciami oraz wpisanie gwarancji finansowania racjonalnych usprawnień, 
dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z projek-
tów/produktów do tej pory niedostępnych – przykładowo gdy ze szko-
lenia dla bezrobotnych będzie chciała skorzystać osoba głuchoniema, 
a projekt nie zakładał np. specjalnego wyposażenia słuchawek dla osób 
z problemami słuchu, wtedy zgodnie z wytycznymi ze środków EFS mają 
pojawić się środki dla zakupu dodatkowego sprzętu. Nowe zapisy zosta-
ły wpisane w program operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój w prioryte-
cie inwestycyjnym 9.4. Wytyczne te mają być stosowane w całej Polsce.

Otwarcie funduszy UE nowej perspektywy dla małych organizacji  
pozarządowych – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatel-
skich (OPUS)

a. Działania rzecznicze:
Centrum OPUS w ramach Sieci wspierania organizacji pozarządowych 
SPLOT prowadziło działania rzecznicze związane z otwarciem fundu-
szy europejskich dla małych organizacji społecznych uwzględniając dwa 
poziomy wdrażania funduszy:

• Poziom krajowy – zgłoszono do Ministerstwa Rozwoju i  Infra-
struktury postulaty, które zostały przekazane Ministerstwu po-
przez Sieć SPLOT w kwietniu 2013. Postulaty te dotyczyły m.in. 
kwestii: stworzenia systemu wsparcia dla NGO w ramach fundu-
szy europejskich 2014-2020; wprowadzenia mechanizmów ma-
łych grantów i  regrantingu; usunięcia w ramach kryteriów przy 
wyborze projektów dotyczących rocznego obrotu projektodawcy 
oraz zaplecza technicznego; wprowadzenia dwustopniowej pro-
cedury wyboru projektów.
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• Poziom regionalny – przekazywanie ww. postulatów do urzędów 
marszałkowskich województw, w których Sieć SPLOT ma swoje 
ośrodki oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących 
regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

OPUS przygotował rekomendacje, a  ich rzecznictwo odbywało się 
w dużej mierze za pośrednictwem Sieci SPLOT oraz innych organizacji 
będących jej częścią (np. Centrum PISOP). Ze względu na fakt, że prace 
te dotyczyły nie tylko rozwiązań na poziomie centralnych programów 
operacyjnych, ale również programów regionalnych, proces ten był roz-
budowany i rozciągnięty w czasie. 

b. Efekty konsultacji:
Wyniki podjętych działań rzeczniczych trudno opisać w sposób jedno-
znaczny, jednak w dużej mierze można wykazać, że nie przyniosły one 
oczekiwanych rezultatów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że więk-
szość województw w  żaden sposób nie odniosła się do przekazanych 
przez Centrum OPUS rekomendacji. Z kolei odpowiedź Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju była sformułowana na dużym poziomie ogól-
ności, bez konkretnego uwzględnienia jakiejkolwiek z uwag. Niemniej 
jednak w całym procesie programowania można znaleźć pewne reko-
mendacje Ministerstwa, które w  sposób niewątpliwy zostały wpisane 
do dokumentów wdrażających nową perspektywę (takich jak programy 
operacyjne, czy wytyczne) pod wpływem argumentów sektora pozarzą-
dowego. Do tych, które odnosiły się do postulatów otwarcia funduszy 
dla małych podmiotów można zaliczyć:

• Wprowadzenie możliwości stosowania projektów grantu global-
nego, w ramach których część zadań związanych z priorytetami 
inwestycyjnymi programu operacyjnego będzie mogła być rea-
lizowana w  formie grantów udzielonych podmiotom wybranym 
w  drodze otwartego naboru ogłoszonego (które nie będą miały 
już statusu beneficjenta) przez beneficjenta projektu grantowego 
(szerszy opis na stronie 20.)

• Rozszerzenie procedury wyboru projektów o możliwość stosowa-
nia dwustopniowej oceny, kładąc nacisk w pierwszej kolejności na 
zawartość merytoryczną wniosku, w drugiej na warunki formalne 
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(postulat ten zostanie szerzej opisany w następnym punkcie po-
święconym zasadom wyboru projektów).

Jeden z  najważniejszych postulatów, w  kontekście wszystkich działań 
Stałej konferencji OFOP, dotyczący stworzenia systemu wsparcia dla 
organizacji pozarządowych dla szerszego ich włączenia w  realizacje 
projektów oraz innych celów funduszy europejskich, został odrzuco-
ny. Zarówno Centrum OPUS, jak i  inne organizacje z  różnych części 
Polski, w tym grupa robocza 12 postulatów jako całość, przygotowały 
konkretne rozwiązania i rekomendacje do wdrożenia takiego systemu. 
Niestety przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich nie uwzględnili 
tych uwag argumentując, że takie wsparcie nie mieści się w założeniach 
programowania określonych przez Komisję Europejską – gdzie domi-
nuje zasada wsparcia na pełnione role w systemie, a nie wybrane grupy 
podmiotów – oraz brakiem środków na takie działania, które nie wpisu-
ją się w koncentrację tematyczną. Wsparcie informacyjne i ewentualnie 
szkoleniowe ma być w ogromnej mierze prowadzone przez Centralne 
Punkty Informacyjne oraz w niektórych województwach mogą zostać 
utrzymane Regionalne Ośrodki EFS – choć nie stanowią one obligato-
ryjnego elementu systemu. Dodatkową szansą dla sektora pozarządo-
wego staje się komponent regionalny pomocy technicznej, która może 
zakładać pewne formy wsparcia dla organizacji w ramach przygotowa-
nia i zarządzania projektami. Może ale nie musi – zależy to od samych 
organizacji, które powinny w swoim interesie postulować o wydzielenie 
części środków z  pomocy technicznej na działania wzmacniające po-
tencjał realizacyjny projektów finansowanych z funduszy europejskich 
przez organizacje pozarządowe.

Zasady wyboru projektów – Federacja Organizacji Służebnych 
MAZOWIA

a. Działania rzecznicze:
W toku swojej działalności Zespół ds. zasad wyboru projektów na nową 
perspektywę programowania, przy aktywnym współudziale uczestni-
ków Grupy 12 postulatów, wypracował szereg propozycji dotyczących 
zasad oceny i wyboru projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. 
Głównym celem przygotowania postulatów było dążenie do zobiekty-
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wizowania kryteriów oceny i wyboru projektów w perspektywie 2014-
2020, a  tym samym do zagwarantowania wszystkim wnioskodawcom 
równego dostępu do środków unijnych. Podstawą merytorycznego 
opracowania postulatów stały się doświadczenia przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych związane z aplikowaniem o środki unijne, a także 
opracowania tematyczne i raporty z badań ewaluacyjnych poszczegól-
nych programów operacyjnych. Postulaty zostały przekazane do Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 04.09.2013 roku.

b. Efekty konsultacji:
Wśród postulatów, które uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju, należy wymienić te odnoszące się do oceny pra-
cy oceniających: 

• wprowadzenie zmian dotyczących zasad naboru, pracy oraz oce-
niania ekspertów – funkcja eksperta zostanie umocowana w prze-
pisach projektowanej ustawy o  zasadach realizacji programów 
operacyjnych polityki spójności finansowanych w  perspektywie 
finansowej 2014-2020. Dodatkowo, zasady wyboru i korzystania 
z usług ekspertów określone zostaną w wytycznych horyzontal-
nych i będą mogły być uszczegóławiane na poziomie poszczegól-
nych programów operacyjnych. W wytycznych uwzględniony zo-
stanie także obowiązek certyfikacji/akredytacji ekspertów przez 
instytucje prowadzące nabory ekspertów. Dzięki temu możliwe 
będzie stworzenie wspólnych standardów dotyczących udziału 
ekspertów w ocenie wniosków o dofinansowanie,

• uwzględnienie w  wytycznych możliwości tworzenia paneli eks-
pertów – poszczególne instytucje zarządzające, mając na uwadze 
tematykę, specyfikę oraz stopień złożoności wniosków, będą mo-
gły przyjąć rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kolegialno-
ści przy wyborze wniosków o dofinansowanie,

• uwzględnienie w  przepisach ustawy o  zasadach realizacji pro-
gramów operacyjnych polityki spójności finansowanych w  per-
spektywie finansowej 2014-2020 propozycji wprowadzenia jed-
nolitych wymogów (formalnych) wobec potencjalnych ekspertów 
(co w  połączeniu z  systemem certyfikacji/akredytacji umożliwi 
dokładniejszą weryfikację pracy asesorów). 
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• wprowadzenie obowiązku uzasadniania przez ekspertów ocen 
projektów, w  tym także tych, które zostaną zakwalifikowane do 
dofinansowania.

• wymóg zobowiązania instytucji do oceny pracy ekspertów – co 
do sposobu i zasady przeprowadzania oceny. Ministerstwo pla-
nuje rozważyć także sformułowanie na poziomie horyzontalnym 
wskazówek dotyczących np. kryteriów weryfikacji pracy ocenia-
jących oraz zawarcia w treści umowy podpisywanej z ekspertem 
zapisów dotyczących jego udziału w  procedurze odwoławczej 
(w  celu zwiększenia zakresu odpowiedzialności ekspertów za 
wykonaną usługę). Ministerstwo przyznaje także, że informacja 
zwrotna na temat jakości pracy ekspertów powinna stać się jed-
nym z elementów proponowanego systemu oceny ich pracy.

Poza częścią postulatów dotyczących osób oceniających wnioski o dofi-
nansowanie, Ministerstwo pozytywnie odniosło się także do niektórych 
postulatów związanych z procesem oceny projektów. Dotyczą one: 

• częściowego uwzględnienia dwustopniowej oceny wniosków 
(tzw. preselekcja), która ma jednak dotyczyć tylko projektów 
skomplikowanych. Projekty standardowe – jak argumentuje 
MIR – nie będą podlegać tej procedurze ze względu na długo-
trwały proces wyboru. Ponadto Ministerstwo zadeklarowało 
podjęcie kroków mających na celu odformalizowanie procesu 
wyboru projektów, skupiając się przede wszystkim na części me-
rytorycznej, 

• ograniczenia praktyk w  których asesorzy otrzymują w  trakcie 
trwania oceny dodatkowe wytyczne, nieznane wnioskodawcom 
na etapie przygotowywania i składania wniosków,

• uwzględnienie w  przepisach ustawy o  zasadach realizacji pro-
gramów operacyjnych polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014-2020 zakazu dokonywania zmian do 
ogłoszonych konkursów (jedyne odstępstwo dotyczyć będzie 
zmian wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, które 
mogą rzutować na reguły już trwających konkursów),

• dopuszczenie możliwości wprowadzenia oceny kryteriów hory-
zontalnych na podstawie deklaracji składanej we wniosku o do-
finansowanie w przeznaczonym do tego polu, a także ocenianie 



84 Federalista nr 14-15, grudzień 2013

na podstawie zapisów we wniosku wyłącznie tych kryteriów, 
w przypadku których obowiązuje standard minimum. 

Na szczególną uwagę zasługuje też fakt, iż w opinii MIR godne rozpatrze-
nia jest wprowadzenie kryterium horyzontalnego dotyczącego zwiększania 
dostępności projektów dla osób niepełnosprawnych, a także wprowadzenie 
możliwości finansowania wydatków nieprzewidzianych w budżecie projek-
tu lecz niezbędnych wraz z pojawieniem się uczestnika projektu z niepełno-
sprawnościami. Podkreślić należy, że postulaty związane ze zwiększaniem 
dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami opracowane zo-
stały we współpracy z przedstawicielami grupy ON Inclusion 14-20.
Uwzględnienie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znacznej 
części postulatów dotyczących zasad oceny i wyboru projektów, świad-
czy o otwartości strony rządowej na opinie środowiska trzeciego sek-
tora. Niemniej jednak, odrzucenie przez MIR niektórych postulatów, 
w tym tych kluczowych związanych m.in. z procedurą odwoławczą oraz 
znaczeniem doświadczenia wnioskodawcy w  przedmiocie konkursu 
sprawia, że konieczny jest dalszy dialog z administracją rządową mający 
na celu kształtowanie procedur związanych z oceną i wyborem projek-
tów w perspektywie 2014-2020.

Kompetencje cyfrowe – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego

a. Działania rzecznicze:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) od końca li-
stopada 2012r. aktywnie działa na rzecz uwzględnienia w  programie 
operacyjnym „Polska Cyfrowa” (PO PC) obszaru rozwoju kompetencji 
cyfrowych. Przedstawiciele Fundacji brali udział zarówno w  pracach 
nieformalnego Zespołu Roboczego do spraw programowania rozwoju 
cyfrowego w latach 2014-2020, jak i formalnej Grupy ds. przygotowania 
programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego oraz koordy-
nacji celu tematycznego 214, w który Zespół został przekształcony w lu-
tym 2013 r. FRSI brała także udział w warsztacie w ramach ewaluacji 
ex-ante poświęconemu e-integracji grup wykluczonych cyfrowo i upo-
wszechniania ICT (technologii teleinformacyjnych). Fundacja przeka-
14  Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
-komunikacyjnych
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zała uwagi do każdej z trzech wersji PO PC – w ramach ww. grup a także 
do ostatniej wersji programu podczas konsultacji społecznych. Działa-
nia FRSI dotyczyły przede wszystkim obecnej III osi priorytetowej PO 
PC pt. „Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa”. 

b. Efekty konsultacji:
Należy podkreślić, iż III oś priorytetowa została wyodrębniona z pro-
gramu operacyjnego „Polska Cyfrowa” dopiero w jego ostatniej wersji. 
Wcześniej działania dotyczące edukacji i aktywizacji cyfrowej były pla-
nowane w ramach I osi dotyczącej zapewniania powszechnego dostępu 
do Internetu (obecnie oś ta zawiera tylko inwestycje infrastrukturalne). 
W ramach nich początkowo planowano utworzyć sieć trenerów kom-
petencji cyfrowych, działających lokalnie w oparciu o publiczne punkty 
dostępu do Internetu (m.in. biblioteki publiczne) oraz wypracowanie 
materiałów dydaktycznych w tym zakresie wraz z utworzeniem ich bazy. 
W  obu działaniach przewidywano beneficjenta systemowego a  udział 
organizacji został uwzględniony jedynie w odniesieniu do opracowania 
materiałów dydaktycznych. W najnowszej – czwartej – wersji programu 
po konsultacjach społecznych, beneficjent systemowy został zaplano-
wany tylko przy działaniu „E-pionier” (wsparcie dla zdolnych młodych 
programistów) a udział NGOs jest zakładany w konkursach przy działa-
niu 1 (wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakre-
sie cyfrowej integracji i aktywizacji) i 2 (wsparcie inicjatyw społecznych 
na rzecz aktywizacji cyfrowej i e-integracji). 
Jest to widoczna zmiana z  korzyścią dla trzeciego sektora. Kluczowe 
uwagi FRSI uwzględnione w toku prac nad programem dotyczyły:

• Idei wypracowania trwałych mechanizmów dostarczania eduka-
cji cyfrowej jako elementu edukacji przez całe życie (wobec cią-
głego rozwoju ICT),

• oparcia subwencji o  lokalne instytucje (wzrost efektywności, 
większa trwałość),

• dopuszczenia możliwości realizacji innych działań z zakresu edu-
kacji i aktywizacji cyfrowej niż tylko szkoleń i doradztwa, w szcze-
gólności innowacyjnych,

• powiązania z wcześniejszymi osiami,
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• rezygnacji z finansowania opracowania nowych materiałów edu-
kacyjnych i tworzenia ich bazy.

W opinii FRSI zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (przy-
szła Instytucja Zarządzająca dla PO PC) i Rozwoju oraz Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji (instytucja pośrednicząca dla PO PC) wyka-
zywały otwartą postawę na argumentację przedłożoną przez organiza-
cje pozarządowe. Udział organizacji pozarządowych w  tworzeniu za-
łożeń programu był istotny, co daje szansę wypracowania dobrych dla 
sektora szczegółowych zapisów wdrażania programu

Ekonomia społeczna – Instytut Spraw Publicznych
a. Działania merytoryczne:

Instytut Spraw Publicznych w obszarze rekomendacji założeń ekonomii 
społecznej w funduszach europejskich 2014-2020 podejmował działa-
nia w ramach grupy roboczej 12 postulatów, stałej konferencji ekonomii 
społecznej (SKES) oraz pośrednio poprzez konsultacje Krajowego Pro-
gramu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach wymienionych grup 
roboczych Instytut Spraw Publicznych wypracował postulaty dotyczące 
między innymi :

• zwiększenia uczestnictwa podmiotów ekonomii społecznej w re-
alizacji polityki przeciwdziałania ubóstwu i wykluczenia społecz-
nego i większego wykorzystania jej narzędzi,

• zwiększenia udziału usług świadczonych przez podmioty eko-
nomii społecznej w realizacji polityki przeciwdziałania ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu,

• powołania i prowadzenia ciała dialogu np. Podkomitetu ds. Ekono-
mii Społecznej przy Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa, któ-
re byłoby międzysektorowym ciałem doradczym i monitorującym 
dla Instytucji Państwowych, zajmującym się jakością i kierunkami 
wdrażania rozwiązań systemowych dla Ekonomii Społecznej.

• wprowadzenia niezależnych instytucji monitorujących wyżej wy-
mienione polityki,

• powstania ośrodków doradczych typu think-tank o  charakterze 
ponadregionalnym,
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• powstania efektywnego systemu otwartej koordynacji i monito-
ringu jakości kształtowania i wdrażania polityk publicznych w ob-
szarze ekonomii społecznej, oraz funkcjonowania sektora ES,

• wsparcia powstawania i funkcjonowania ponadregionalnych sieci 
w  obszarze Ekonomii Społecznej w  tym wsparcie dla organiza-
cji reprezentatywnych lub reprezentujących dla sektora ekonomii 
społecznej,

• zmiany polityki edukacyjnej oraz otoczenia prawnego na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej,

• włączenia do dokumentów strategicznych dot. wydatkowania 
środków europejskich w ramach przyszłej perspektywy finanso-
wej zapisów umożliwiających korzystanie z wielu różnych narzę-
dzi wsparcia przedsiębiorczości społecznej tworzonych na pozio-
mie Unii Europejskiej,

• sporządzania corocznego raportu ze stanu Ekonomii Społecznej 
w ramach FE 2014-2020,

• wsparcia powstawania i  funkcjonowania międzysektorowych 
partnerstw w obszarze Ekonomii Społecznej,

• uznania przedsiębiorczości społecznej nie jako cel sam w sobie, 
a jako narzędzie do rozwiązywania problemów,

• przygotowania się do możliwości wdrożenia unijnych mechani-
zmów zwrotnych, takich jak przewidziane w regulacjach dotyczą-
cych EuSEF i EVCF,

• potrzeby przygotowanie polskiego sektora przedsiębiorczości 
społecznej do czasu po 2020 roku, gdy znacznie zmniejszy się do-
stęp do środków publicznych (pochodzących z UE) i  trzeba bę-
dzie się utrzymać w oparciu o zasady działania rynkowego (war-
to wykorzystać lata 2014-2020 do kształtowania odpowiednich 
kompetencji i  mechanizmów działania u  polskich przedsiębior-
ców społecznych, w odpowiedni sposób planując wydatkowanie 
funduszy UE w Polsce od 2014 r.),

• tworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju ekonomii społecznej 
– rozwiązania prawne i edukacyjne. Przygotowanie analiz i przepro-
wadzenie rewizji programów nauczania na uczelniach wyższych pod 
kątem innowacyjnych form edukacji w obszarze ekonomii społecznej.
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Ponadto ISP brało udział w  licznych konferencjach konsultacyjnych 
i  seminariach merytorycznych poświęconych tej tematyce oraz pub-
likowało szereg tekstów na temat planowanego wsparcia przedsię-
biorstw społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE oraz z wy-
korzystaniem narzędzi zwrotnych na portalu ekonomiaspoleczna.pl 
– zob. m.in.: 

– http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/789151.html
– http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/842543.html
– http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/798044.html#eusef

b. Efekty konsultacji:
Większość postulatów przekazanych administracji publicznej, związa-
nych z  ekonomią społeczną w  systemie funduszy europejskich 2014-
2020, dotyczyło programu operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. 
Znacząca ich ilość została odrzucona przez Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego z uzasadnieniem, iż postulaty te były zbyt szcze-
gółowe i  mają być one przedmiotem dyskusji przy określaniu Szcze-
gółowych Priorytetów Inwestycyjnych. Niektóre z przekazanych reko-
mendacji, zostały jednak wpisane do przyjętego 8 stycznia programu 
operacyjnego. Dotyczyły one:

• zmiany jednego z dwóch głównych celów do realizacji w ramach 
priorytetu inwestycyjnego dotyczącego ekonomii społecznej 
w  PO WER (PI 9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej 
i  integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i  solidarnej w celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia) z podejścia do tworzenia warunków dla rozwoju 
ekonomii społecznej na podejście kładące nacisk na poprawę już 
istniejących warunków dla rozwoju ekonomii społecznej (ozna-
cza to zmianę charakteru typów działań w ramach tego priory-
tetu – a więc działań realizowanych w ramach wsparcia przed-
siębiorczości społecznej powiązanej z walką z bezrobociem),

• uwzględnienia postulatu dotyczącego zwiększenia roli podmiotów 
ekonomii społecznej w  realizacji polityk publicznych(w  ramach 
PI 9.8 zmodyfikowano typ operacji do następującej treści: “Zwięk-
szenie roli podmiotów ekonomii społecznej i  włączenie sektora 
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ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie 
i realizację polityk publicznych”),

• częściowego uwzględnienia postulatu dotyczącego stworzenia 
przyjaznego otoczenia dla rozwoju ekonomii społecznej (PO 
WER, opis typu operacji PI 9.8, str. 65. stan na 8 stycznia), 

• wprowadzenia dodatkowego typu operacji (a więc dodatkowo fi-
nansowanych działań dotyczących ES w   POWER [PI 9.8]) mó-
wiącego o  “tworzeniu i  wdrażaniu rozwiązań systemowych na 
rzecz monitorowania sektora ekonomii społecznej i oceny efek-
tywności poszczególnych narzędzi i całej polityki w obszarze eko-
nomii społecznej”,

• włączenia monitorowania wdrażania standardów usług ekonomii 
społecznej do typów operacji w ramach POWER.

Dalsze prace, związane z wyżej wymienionymi postulatami, w szczegól-
ności tymi które zostały określone przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju za zbyt szczegółowe na ówczesny okres konsultacji, będą kon-
tynuowane w pierwszych kwartałach roku 2014.

Rezultaty działań reprezentantów Stałej konferencji OFOP w Gru-
pach roboczych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

a. Działania merytoryczne
Oprócz działań merytorycznych związanych z  przygotowywaniem 
stanowisk i  rekomendacji do nowego systemu funduszy europejskich 
w ramach grupy roboczej 12 postulatów, Stała konferencja ds. konsul-
tacji funduszy europejskich 2014-2020 OFOP brała udział bezpośred-
nio w konsultacjach założeń nowych programów operacyjnych poprzez 
grupy robocze Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju (szczegóły str. 
11.). Działania te były wobec siebie komplementarne między innymi 
dzięki temu, iż przedstawiciele grupy 12 postulatów często byli również 
członkami grup ministerialnych. OFOP, wybierając swoich reprezentan-
tów do grup roboczych MIR i  zarządzając grupą roboczą 12 postula-
tów, miała w kilku ministerialnych grupach roboczych programujących 
przyszłą perspektywę po dwóch reprezentantów – co znacznie wzmac-
niało jej status jak partnera w negocjacjach z rządem. Przedstawiciele 
reprezentujący Sk OFOP w grupach MIR, będący równocześnie człon-
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kami grupy roboczej 12 postulatów reprezentowali Sk OFOP w negocja-
cjach programów: 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II,
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
• Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich,
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Rezultaty działań co do powyższych programów zostały opisane w ra-
mach efektów prac zespołów roboczych grupy roboczej 12 postulatów. 
Efekty prac reprezentantów Sk OFOP (jako członków grup roboczych 
MIR) dotyczące programów operacyjnych Wiedza, Edukacja Rozwój, 
Inteligentny Rozwój oraz Rozwój Polski Wschodniej zostaną opisane 
w niniejszej części (4.3).

b. Efekty konsultacji:
Reprezentanci Sk OFOP podobnie jak członkowie grupy 12 postulatów 
przygotowywali postulaty, konsultowali je w ramach Sk OFOP i bezpo-
średnio przedstawiali je administracji publicznej – głównie w ramach 
stworzonych przez MIR grupach roboczych. Do najważniejszych efek-
tów ich działań można zaliczyć następujące zapisy w programach ope-
racyjnych:

• wyodrębnienie w  Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, 
Rozwój środków na budowanie potencjału organizacji pozarzą-
dowych w ramach tzw. Earmarkingu (oraz części pomocy tech-
nicznej) na partnerskie wdrażanie niektórych projektów: „Na 
wzmacnianie zdolności instytucjonalnych partnerów społecz-
nych oraz na budowanie potencjału organizacji pozarządowych 
przewidziana zostanie w ramach odpowiednich działań alokacja 
w  określonej wysokości. Środki na wzmacnianie zdolności in-
stytucjonalnych partnerów społecznych oraz na budowanie po-
tencjału organizacji pozarządowych będą również przewidziane 
w  określonym zakresie w  ramach V osi priorytetowej Pomoc 
techniczna. Należy również podkreślić, że partnerzy społeczni 
i organizacje pozarządowe będą mieli możliwość występowania 
w podwójnej roli – jako odbiorcy udzielanego w ramach PO WER 
wsparcia i jako beneficjenci.” Fundusze na budowanie potencjału 
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NGO będą wyodrębnione w ramach Earmarkingu jak i  alokacji 
pomocy technicznej dla programu PO WER. Ponadto do tego 
programu zostały przesłane postulaty dotyczące dopuszczenia 
oraz możliwości wsparcia projektów partnerskich, które znalazły 
się ostatecznie w ustawie o wdrażaniu programów operacyjnych,

• w  ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
rozszerzenie zakresu beneficjentów w ramach priorytetów inwe-
stycyjnych 1.2 (Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w  za-
kresie B+R) oraz 3.2 (Wzrost internacjonalizacji MŚP z makro-
regionu Polski Wschodniej) uwzględniając inicjatywy klastrowe, 
których członkami i beneficjentami mogą być organizacje poza-
rządowe. Wywalczone rozszerzenie typów beneficjentów o inicja-
tywy klastrowe otwiera im możliwość wsparcia na podnoszenia 
kwalifikacji kadr ich członków, wsparcia na wdrażanie nowych 
i ulepszanie istniejących usług, wsparcie na inwestycje prywatne, 
wsparcie na wprowadzenia nowych produktów, zakup sprzętu, 
wsparcie na badania i tworzenia międzynarodowych sieci powią-
zań. Wsparcie to będzie udzielane na zasadzie mieszanej(dotacja 
jak instrumenty zwrotne),

• w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój udało się 
rozszerzyć zakres beneficjentów o  inicjatywy klastrowe głównie 
w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 (Zwiększenie aktywności 
przedsiębiorstw w  zakresie B+R), dzięki czemu organizacje po-
zarządowe wchodzące w skład inicjatyw klastrowych, będą mo-
gły korzystać z funduszu gwarancyjnego oraz wsparcia w ramach 
programów międzynarodowych.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój wspar-
cie na budowanie potencjału organizacji pozarządowych będzie doty-
czył priorytetów inwestycyjnych 8.5 (dostęp do zatrudnienia dla osób 
poszukujących pracy i osób biernych zawodowo), 8.6 (trwała integra-
cja na rynku pracy ludzi młodych), 8.9 (przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian), 9.8 (wspieranie przedsię-
biorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach spo-
łecznych), 10.2 (oprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa 
wyższego), 10.3 (wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie 
o charakterze formalnym oraz lepsze dostosowanie systemów kształce-
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nia i  szkolenia do potrzeb rynku pracy), 11.3 (inwestycje w zdolności 
instytucjonalne i  w  sprawność administracji publicznej oraz efektyw-
ność usług publicznych). W przypadku dwóch pozostałych programów 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny walczyła o wsparcie organizacji po-
zarządowych głównie w  ramach inicjatyw klastrowych. Inicjatywy te 
polegają na tworzeniu sieci współpracy, głównie przedsiębiorców oraz 
innych partnerów społeczno-gospodarczych i  organizacji pozarządo-
wych, w celu łączenia kompetencji i potencjału do realizacji działań pro-
rozwojowych i innowacyjnych dla regionu. Organizacje nie tylko mogą 
uczestniczyć w tej współpracy, ale również ją koordynować – przykład: 
Lubelski Klaster Ekoenergetyczny.

Rekomendacje Stałej konferencji OFOP do 
Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 

Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 
OFOP przygotowała także Postulaty do Regionalnych Programów Ope-
racyjnych 2014-2020, które 30 sierpnia 2013 zostały rozesłane do mar-
szałków wszystkich województw w Polsce. Poniżej przedstawiono reko-
mendacje zawarte w dokumencie przygotowanym przez grupę roboczą 
12 postulatów.

Postulaty o charakterze horyzontalnym
1. Wsparcie beneficjentów trzeciego sektora oraz zwiększenie dostęp-
ności środków finansowych dla małych organizacji pozarządowych po-
przez:

a) Wprowadzenie mechanizmów dedykowanego wsparcia dla or-
ganizacji pozarządowych opartego na ich potrzebach – zdaniem 
organizacji pozarządowych to właśnie mechanizmy wychodzące 
naprzeciw realnym potrzebom beneficjentów są najskuteczniej-
szą formą wspierania beneficjentów. Ponadto system wsparcia po-
winien być wdrażany w partnerstwie i umożliwiać organizacjom 
zgłaszanie potrzeb konsultacji z właściwymi instytucjami w celu 
ustalenia formy i zakresu wsparcia, dopasowanego specyfiki dzia-
łania organizacji czy warunków społeczno-gospodarczych. 
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b) Uzupełniające wsparcie instytucji, w szczególności z sektora po-
zarządowego – celem jest wzmacnianie potencjału organizacji 
pozarządowych oraz działania doradczo-konsultacyjne związane 
z zarządzaniem projektami z funduszy europejskich. Wsparcie to 
powinno dotyczyć w szczególności :

 – przygotowania projektów przez trenerów (w  tym niezbędnej 
dokumentacji, niezbędnej do aplikowania), 

 – specjalistycznej pomocy dotyczącej np. problematyki rynku 
pracy; doradztwa bezpośredniego dla projektodawców, planują-
cych złożyć wniosek o dofinansowanie,

 – pomocy od lokalnych animatorów, 
 – aktywizacji społeczności lokalnych,
 – rozwoju współpracy międzysektorowej, 
 – bezpłatnego udostępniania pomieszczeń oraz bazy technicznej, 
 – propagowania wiedzy o  organizacjach pozarządowych oraz 

promocji wiedzy o możliwościach związanych z funduszami eu-
ropejskimi na lata 2014-2020 wśród podmiotów lokalnych i regio-
nalnych.

c) Dodatkowe wsparcie związane z  kwalifikowalnością wydatków 
oraz wsparciem ekspertów/coachów zewnętrznych na etapie 
przygotowania projektów oraz na etapie ich realizacji – głównie 
w  obszarze zarządzania projektem, a  także w  kwestiach zwią-
zanych z  merytoryczną specyfiką inicjatyw. Działania powinny 
dotyczyć pomocy na kilku etapach realizacji projektów. Muszą 
zaczynać się na etapie jego przygotowania, gdzie obejmowałyby 
m.in. doradztwo w procesie prac nad planami projektowymi oraz 
wnioskami aplikacyjnymi, a  także działania edukacyjne realizo-
wane w formie szkoleń dla lokalnych beneficjentów. Istotne jest 
także by obejmowały one wsparcie na etapie realizacji projektu, 
takie jak doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięcia poprzez 
możliwość pokrywania kosztów zarządzania lub wynajęcie coa-
cha, który będzie pomagał zespołowi projektowemu we wdroże-
niu i włączeniu metody pracy projektowej w działania organizacji.

d) Wprowadzenie modelu regrantingu w zakresie finansowania pro-
jektów – skutkiem czego zwiększy się dostępność środków dla 
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małych organizacji pozarządowych. Założeniem modelu regran-
tingu jest możliwość przekazywania przez podmioty realizujące 
działania dzięki funduszom europejskim, środków z tych funduszy 
innym podmiotom. Takim, które poprzez swoje przedsięwzięcia 
wpisują się w realizację celów projektu operatora. Regranting ozna-
cza także uproszczenie procedur korzystania ze środków unijnych, 
zwiększenie ich podaży i otwarcie funduszy na mikrodziałania.

e) Wprowadzenie mechanizmu małych grantów (np. do 50 tysięcy 
PLN) do projektów realizowanych na terenach miejskich i wiej-
skich. Rozszerzenie mechanizmu działania na miasta umożliwi 
włączenie w realizację celów funduszy europejskich większej ilo-
ści organizacji, zwiększając jednocześnie możliwość prowadzenia 
wsparcia dla beneficjentów. 

f ) Wprowadzenie zmian w systemie naboru wniosków – zwłaszcza 
w systemie oceny projektów, tak by dawał on większe niż obecnie 
szanse na wsparcie projektów faktycznie odpowiadających po-
trzebom danej społeczności. Niezbędne jest zatem zróżnicowa-
nie sposobu oceny wniosków w zależności od rodzaju projektów, 
wprowadzenie dwustopniowej procedury aplikowania dla tzw. 
projektów oryginalnych i modyfikacja formularza wniosku.

g) Wprowadzenie systemu rozliczeń projektów za rezultaty między 
innymi przez większy nacisk na kontrolę rezultatów, gdzie ciężar 
rozliczeń położony zostanie na merytoryczną zawartość projek-
tów, a nie odpowiednie księgowanie kwot wydatków.

h) Zredukowanie wymogu wkładów własnych/wprowadzenie syste-
mu grantowego i  dotacji bezzwrotnych opartych o  zaliczki. Sek-
tor pozarządowy opiera swój potencjał na zaangażowaniu ludzi, 
zdolność finansowa wkładów własnych NGO do realizacji projektu 
możliwa jest tylko i wyłącznie w następujących okolicznościach: 

 – w sytuacji zachowania grantów wraz z zaliczkami na realizację, 
 – kwalifikowania wkładów rzeczowych i pracy społecznej w opar-

ciu o ceny rynkowe – w przypadku wymagania wkładów własnych, 
 – poprzez stworzenie rozwiązań prawnych polegających na uru-

chamianiu funduszu wkładów własnych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym,
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 – poprzez utworzenie lub otwarcie istniejących funduszy pożycz-
kowych na finansowanie operacyjne działań organizacji pozarzą-
dowych, koniecznych do utrzymania płynności finansowej. 

i) Usunięcia (wyłącznie w przypadku małych organizacji oraz ma-
łych grantów) zapisu dotyczącego rocznego obrotu projektodaw-
cy i partnerów – tak by organizacje pozarządowe nie były na sa-
mym początku pozbawione szansy na przedstawienie własnych 
propozycji, w konkursie lub w ramach projektu, z powodu niskie-
go obrotu rocznego lub jego braku.

j) Usunięcie kryterium dotyczącego zaplecza technicznego w oce-
nie wniosku do realizacji projektów w  ramach małych grantów 
dla małych organizacji – dzięki czemu umożliwi się równe trak-
towanie w  procedurach konkursowych dla małych organizacji, 
które nie mają silnego zaplecza technicznego, ale duży potencjał 
merytoryczny i ludzki. Należy zatem punktować nie tyle własność 
zaplecza, ile możliwość jego użycia dla potrzeb projektu.

2. System Monitoringu 
Monitoring realizacji programów operacyjnych współfinansowanych 
przez Unię Europejską powinien odbywać się zgodnie z zasadą part-
nerstwa. Oznacza to, że komitety monitorujące programy każdego 
rodzaju programy operacyjne powinny składać się w połowie z repre-
zentantów strony społecznej, w  drugiej natomiast z  przedstawicieli 
instytucji publicznych i  prywatnych, zaangażowanych we wdrażanie 
funduszy. Organizacje pozarządowe wskazują na wielką wagę społecz-
nego monitoringu w ramach komitetów, zagwarantowanie im realne-
go wpływu na realizację programów oraz zwiększenie przejrzystości 
funkcjonowania tych ciał. W ramach zwiększania przejrzystości nale-
ży między innymi: 

• zagwarantować minimum dwóch posiedzeń komitetów w ciągu 
roku; 

• rozszerzyć perspektywy komitetów, tak aby miały najwięcej da-
nych dla podejmowania optymalnych decyzji; 

• zapewnić otwartość ich posiedzeń, umożliwiając tym samym przy-
słuchiwanie się spotkaniom przez wszystkich zainteresowanych; 

• umożliwić komitetom powoływanie grup roboczych, 
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• zagwarantować finansowanie ze środków pomocy technicznej 
udziału przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji 
pozarządowych w pracach komitetów.

3. Pomoc Techniczna
W ramach pomocy technicznej organizacje pozarządowe zgłosiły sze-
reg rekomendacji, które powinny być uwzględnione w nowych Regio-
nalnych Programach Operacyjnych. Są to następujące postulaty: 

• Wzmocnienie formy partnerstw projektowych przy wdrażaniu 
projektów unijnych, zwłaszcza poprzez wsparcie przedprojek-
towe o charakterze eksperckim i organizacyjnym dla partnerów 
społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych. Dotyczyć 
to powinno partnerstw lokalnych, strategicznych i specyficznych.

• Wsparcie instytucjonalne w ramach pomocy technicznej w celu 
wzmocnienia profesjonalnego działania w  zakresie współpracy 
z  administracją, a  także ulepszenia planowania i  wdrażania ce-
lów programu oraz udoskonalenia procesu zarządzania mechani-
zmem dotacji globalnej.

• Wydzielenie zasobów na tworzenie ciał dialogu z partnerami spo-
łeczno-ekonomicznymi w  celu lepszego zarządzania obszarami 
interwencji (w  analogii do tworzonych ad hoc różnego rodzaju 
komitetów sterujących).

4. Instrumenty Terytorialne
Postulaty w ramach Instrumentów Terytorialnych w Regionalnych Pro-
gramach Operacyjnych dotyczą:

• Instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
(RLKS, ang. CLLD), który powinien znaleźć swoje zastosowanie 
we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych.

• Dopuszczenia (zgodnie z zasadą partnerstwa) strony społecznej 
– w tym organizacji pozarządowych – do współzarządzania Zin-
tegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT), będącymi me-
chanizmem decentralizacji systemu zarządzania funduszami na 
lata 2014-2020.

5. Szczegółowe określenie zasad wyboru projektów w trybie pozakon-
kurencyjnym.
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W związku z wprowadzeniem w nowej perspektywie finansowej kon-
kurencyjnego i  pozakonkurencyjnego trybu wyboru projektów, Insty-
tucje Zarządzające powinny korzystać z tego drugiego trybu wyłącznie 
w uzasadnionych sytuacjach. Powinien być on uwzględniany wyłącznie 
w przypadku projektów: 

• mających szczególne znaczenie dla realizacji programów, 
• zapewniających kompleksowe rozwiązanie problemu zdefinio-

wanego w danym programie, wówczas gdy ze względu na odręb-
ne uregulowania systemowe istnieje tylko jeden podmiot, który 
może zrealizować interwencję w danym obszarze, 

• pomocy technicznej.
6. Wsparcie dla rozwoju powiązań kooperacyjnych na poziomie regio-
nalnym.
Planując wsparcie na poziomie regionalnym dla klastrów powinno 
uwzględniać się rekomendacje zawarte w  „Kierunkach i  Założeniach 
polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku”, wypracowane na forum Gru-
py Roboczej ds. Polityki Klastrowej. Dotyczą one następujących kwestii :

• Wzmocnienie rozwoju i powstawanie klastrów powinno być rea-
lizowane przede wszystkim poprzez wspieranie inicjatyw klastro-
wych i koordynatorów klastrów;

• Stymulowanie rozwoju klastrów kluczowych (krajowych i regio-
nalnych) należy realizować poprzez ukierunkowane wsparcie nie 
tylko do koordynatora klastra, ale także bezpośrednio do jego 
aktorów, czyli przedsiębiorstw i  instytucji otoczenia takich jak: 
uczelnie; jednostki naukowe; szkoły; wyspecjalizowane instytucje 
otoczenia biznesu czy organizacje pozarządowe; 

• Wsparcie realizacji podstawowych funkcji koordynacji klastra, 
które powinno być dostępne co do zasady na poziomie regional-
nym. Koordynatorzy krajowych klastrów kluczowych powinni 
natomiast otrzymać pomoc na poziomie krajowym, zwłaszcza dla 
działań związanych z internacjonalizacją;

• Wypracowania mechanizmu w zakresie wspierania koordynatorów 
klastrów, który mógłby następnie zostać zastosowany przez wszyst-
kie regiony, by wyeliminować ryzyko, iż w  niektórych wojewódz-
twach nie będzie żadnych instrumentów wsparcia w tym zakresie.
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7. Zasady udostępniania materiałów powstających w ramach projektów
Konieczne jest stworzenie jednolitych i  przejrzystych reguł udostęp-
niania produktów tworzonych w ramach projektów finansowanych ze 
środków europejskich. Dotyczy to przede wszystkim różnego rodzaju 
publikacji, nagrań audiowizualnych, nagrań czy programów kompute-
rowych, których cechą wspólną jest to, że stanowią utwory w rozumie-
niu prawa autorskiego. Na poziomie prawnym standard udostępniania 
powinien obejmować udostępnianie na wolnej licencji, pozwalającej 
na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i  wykonywanie oraz 
opracowywanie utworów zależnych. Na poziomie technicznym reguły 
otwartości powinny obejmować wymóg udostępniania zasobu w przy-
najmniej jednym otwartym formacie. Optymalnym rozwiązaniem jest 
stworzenie jednolitych, ramowych reguł dla wszystkich programów 
operacyjnych realizowanych w perspektywie 2014-2020. 
8. Stosowanie w programach, wytycznych, wnioskach, etc. języka rów-
nościowego, tj. języka wrażliwego na płeć, czyli stosowanie form zarów-
no męskich, jak i żeńskich.
Biorąc pod uwagę tak zwaną horyzontalną zasadę równości szans ko-
biet i mężczyzn, we wszystkich dokumentach związanych z funduszami 
powinien być stosowany język wrażliwy na płeć, czyli stosowanie form 
zarówno żeńskich jak i męskich. 

Postulaty o charakterze branżowym
Druga część wytycznych zawierających rekomendacje Sk OFOP do re-
gionalnych programów operacyjnych, dotyczyła branżowych kwestii 
szczegółowych rozwiązań w ramach poszczególnych priorytetów inwe-
stycyjnych, odnosząc się do następujących kwestii: 
1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
Wytyczne dla organizatorów i zespołów przygotowujących regionalne 
programy operacyjne dotyczące obu tych kwestii powinny zostać za-
warte zarówno w  wytycznych ogólnych jak i  szczegółowych. Ponadto 
postulatach Sk OFOP podano konkretne zapisy Krajowy Program Prze-
ciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2020, który powstał na wnio-
sek członka grupy 12 postulatów. 
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2.  Działania w obszarze niepełnosprawności: 
• Wprowadzenie kryterium dostępności projektów dla osób nie-

pełnosprawnych jako nieodzownego element planowania i reali-
zacji programów i  poszczególnych projektów, w  tym także jako 
elementu ich oceny. 

• Włączenie zawodowe osób niepełnosprawnych – powinny zostać 
uwzględnione następujące typy operacji możliwych do realizacji: 

 – wypracowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie uwzględnienia 
w miejscu pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

 – wypracowanie i  wdrażanie rozwiązań systemowych na rzecz 
rozwoju usług wspierających zatrudnienie i  utrzymanie się na 
rynku osób niepełnosprawnych 

 – opracowanie i testowanie systemu usług asystenckich wspiera-
jących aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

• Wykorzystanie sieci Publicznych Punktów Dostępu do Interne-
tu (PIAP) do działań szkoleniowych i doradczych – dzięki czemu 
możliwe będzie ich wykorzystanie do wdrażania wszystkich pro-
gramów operacyjnych związanych z edukacją, rynkiem pracy czy 
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu czy cyfrowemu. 

3. Podjęcie konkretnych działań w obszarze ekonomii społecznej (prio-
rytety inwestycyjne 9.3, 9.8): 
Z  uwagi na konieczność zapewnienia jednolitej w  skali kraju identy-
fikacji społecznej, należy przyjąć wspólne ramy definicyjne dla pojęć 
związanych z ekonomią społeczną, najlepiej na podstawie projektu Kra-
jowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Trzeba także zapew-
nić komplementarność działań pomiędzy poziomem krajowym oraz 
regionalnym, jest ona bowiem kluczowa dla osiągnięcia celu wsparcia 
rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Wymaga 
to uwzględnienia w  Regionalnych Programach Operacyjnych działań 
w takich obszarach jak : 

• rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej i  przedsiębiorczości 
społecznej;

• tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej;
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• wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

• zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, świadczonych przez 
podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. 

4. Obszar Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, związanych z  edukacją, 
aktywizacją zawodową oraz przeciwdziałaniem ubóstwu: 
Projektowane działania powinny przyczynić się do budowy trwałego 
mechanizmu edukacji cyfrowej w ramach uczenia się przez całe życie. 
Jest to szczególnie istotne w świetle dzisiejszego tempa rozwoju tech-
nologii, przy którym raz nabyte kompetencje szybko się dezaktualizują. 

Odpowiedzi na postulaty Sk OFOP do regionalnych programów  
operacyjnych
Odpowiedź na przesłane postulaty uzyskano jedynie od trzech urzędów 
marszałkowskich : Łódzkiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Se-
kretariat SK OFOP otrzymał informacje, że UM. woj. lubelskiego rów-
nież przygotowuje odpowiedzi, natomiast od 30 sierpnia do końca stycz-
nia 2014 nie zostały one jeszcze przekazane. Nie mniej jednak wyłącznie 
Marszałek województwa zachodniopomorskiego ustosunkował się do 
rekomendacji w  sposób szczegółowy. Zgodnie z  przekazanymi doku-
mentami Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego pozytyw-
nie odniósł się do postulatów Sk OFOP w kwestiach ogólnych dotyczą-
cych wsparcia beneficjentów trzeciego sektora, konsultacji treści RPO 
z organizacjami pozarządowymi (choć bez stworzenia grupy roboczej), 
uwzględnieniu zasady partnerstwa – zwłaszcza w pracach Komitetów 
Monitorujących, instrumentów terytorialnych (wprowadzeniu modelu 
regrantingu, otwarcia na mikrodziałania w ramach RLKS, dopuszczenia 
organizacji pozarządowych do współzarządzania ZIT), polityki klastro-
wej i używania języka równościowego na każdym etapie realizacji RPO. 
Jednocześnie poinformowano o  wzięciu pod uwagę postulatów bran-
żowych zgłaszanych przez Sk OFOP i  ich częściowym uwzględnieniu 
w  tworzeniu RPO zwłaszcza w  zakresie priorytetów: inwestycyjnych 
9.4, 9.5, 9.7 i 9.8. Co najważniejsze, pomimo faktu deklaracji włączenia 
ww. kwestii do RPO, w odpowiedzi Marszałka nie pojawiło się żadne 
wskazanie konkretnego zapisu, które w choćby w części uwzględniało 



101Federalista nr 14-15, grudzień 2013

przekazane rekomendacje – tak jak to miało miejsce w przypadku pro-
gramów krajowych. Żadna z  odpowiedzi marszałków – bardziej lub 
mniej szczegółowa – nie wskazywała konkretnie uwzględnionych po-
stulatów, pomimo deklaracji choćby częściowego ich poparcia.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument de-
regulacyjny, służący realizacji strategii terytorialnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Głównym celem realizacji ZIT jest wspiera-
nie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów 
powiązanych z nimi funkcjonalnie. Najważniejszym mechanizmem rea-
lizacji tego partnerstwa jest strategia ZIT. W ramach tej strategii wska-
zane są obszary tematyczne (zgodne z  priorytetami inwestycyjnymi), 
które mają byś wspierane za pomocą wydzielonej alokacji, głównie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pomimo, że instrument 
ten dedykowany jest samorządom terytorialnym, obszary tematyczne, 
które ma wspierać w wielu wypadkach dotyczą społeczeństwa obywa-
telskiego. Między innymi dlatego Stała konferencja OFOP postulowała 
o uwzględnienie:

• możliwości dopuszczenia partnerów społeczno-gospodarczych do 
współzarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi;

• wsparcia instytucjonalnego dla jednostek samorządu terytorial-
nego oraz ZIT w celu upowszechnienia konsultacji społecznych 
w ramach strategii ZIT.

Drugi z  postulatów został poparty przez Radę Działalności Pożytku 
Publicznego oraz pośrednio przez Ministerstwo Infrastruktury i  Roz-
woju, dzięki czemu wszystkie władze lokalne mające organizować Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne, otrzymały informacje o powinności 
konsultowania strategii ZIT z  partnerami i  lokalna społecznością. Na 
tej podstawie Stała konferencja OFOP interweniowała w województwie 
pomorskim wspierając skutecznie postulat lokalnych organizacji poza-
rządowych o włączenie ich do prac nad projektami interwencji teryto-
rialnych. Ich praca obecnie skupiła się na jednym z kilkunastu projek-
tów, które będą realizowane w województwie. 
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Postulat dotyczący włączenia partnerów do podmiotów zarządzających 
ZIT-em nie znalazł akceptacji ze strony Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, ale nadal podlega dyskusjom z partnerami społeczno-gospo-
darczymi – możliwie że uda się w pewnym zakresie włączyć stronę spo-
łeczną do zarządzania tym instrumentem – wszystko będzie wiadome 
pod koniec roku 2014.

Podsumowanie (wnioski z efektywności działań)

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w I etapie konsultacji nowego 
systemu funduszy europejskich we wszystkich obszarach tematycznych, 
zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Pokazuje to, że sek-
tor pozarządowy ma potencjał do bycia partnerem merytorycznym dla 
administracji publicznej w  najważniejszych kwestiach, zarówno bran-
żowych, jak i horyzontalnych (biorąc pod uwagę wyżej opisane efekty), 
występując jako partner aktywny, przyczyniający się do bardziej efek-
tywnego programowania polityk publicznych i umiejący patrzeć na nie 
w sposób zintegrowany.
Organizacje są też w stanie stworzyć swoją reprezentację i jej zaplecze 
merytoryczne zachowując przy tym ponad branżowy, społeczny cha-
rakter i  kierując się dobrem wspólnym, a  nie interesem partykularnej 
grupy beneficjentów. Formę takiej polityki rzecznictwa przyjęła Stała 
konferencja do spraw konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, 
którą prowadzi Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 
Sk OFOP określiła swoją strukturę instytucjonalno-organizacyjną, 
przyciągnęła ekspertów sektora oraz wypracowała model konsultacji 
zarówno wewnątrz sektorowych (identyfikacja potrzeb i partycypacyj-
ne tworzenie postulatów merytorycznych), jak między sektorowych 
(z  administracją rządową i  samorządową oraz partnerami społeczno-
-gospodarczymi). Platforma współpracy w ramach Sk OFOP jestnaparta 
na dobrowolnym uczestnictwie, różnorodności tematów, systemie wy-
miany informacji (między innymi przez tematyczny portal oraz grupy 
i  fora tematyczne) i  wsparciu eksperckim. Jej struktura organizacyjna 
nie jest jednak rozproszona i przypadkowa. Opiera się na zorganizowa-
nych ciałach dialogu (grupy i  zespoły robocze) i  jasnych procedurach 
rzecznictwa. Ponadto baza sieci powiązań w ramach Sk OFOP stale się 
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powiększa i  obejmuje poszczególne organizacje miejskie, wiejskie, fe-
deracje lokalne i ogólnokrajowe, lokalne grupy działania, związki miast 
i wsi, stowarzyszenia gmin, przedstawicieli świata akademickiego i part-
nerów społeczno-gospodarczych. Taka konfiguracja daje duży potencjał 
merytoryczny oraz organizacyjny, które powinny być przez administra-
cję maksymalnie wspierane i wykorzystywane.
Należy równocześnie podkreślić, że możliwości aktywnego włączania 
się NGO w programowanie nowej perspektywy znacznie różniły się pod 
względem jakości konsultacji – pomiędzy poziomem krajowym a  re-
gionalnym. Z danych raportu wynika, że urzędy marszałkowskie dużo 
później i mniej przychylnie tworzyły grupy robocze, animowały spotka-
nia i co najważniejsze otwierały się na uwzględnianie postulatów stro-
ny społecznej. Sam fakt odpowiedzi zaledwie trzech z szesnastu woje-
wództw na przesłane rekomendacje Sk OFOP (30 sierpnia) pokazuje jak 
wiele jeszcze potrzeba działań wspierających realizację zasady partner-
stwa, by partnerzy społeczno-gospodarczy mogli realnie uczestniczyć 
w tworzeniu polityk publicznych. 
Nie oznacza to jednak, że organizacje i inni partnerzy są tej możliwo-
ści całkowicie pozbawieni. Opisane w raporcie rezultaty prac Sk OFOP 
wyraźnie wskazują poprawę jakości realizacji zasady partnerstwa, choć 
dotyczy to nadal w ogromnej mierze współpracy z administracją cen-
tralną. To w krajowych programach operacyjnych organizacje pozarzą-
dowe wniosły najwięcej zmian, zarówno o charakterze systemowym jak 
i  branżowym. Do najważniejszych z  nich, wypracowanych w  ramach 
koalicji NGO Ski OFOP, zaliczyć można:

1. Zapewnienie niezależnego wyboru reprezentantów NGO do ko-
mitetów monitorujących;

2. Zagwarantowanie wsparcia z pomocy technicznej na działania re-
prezentantów w komitetach monitorujących, grupach roboczych 
i sieciach tematycznych (m.in. zwrot kosztów podróży, szkolenia, 
zlecanie ekspertyz na ich wniosek);

3. Dopuszczenie możliwości realizacji projektów partnerskich (i hybry-
dowych – dotyczą tylko inwestycji infrastrukturalnych), które dają 
szansę na włączenie organizacji pozarządowych i innych partnerów 
w realizację np. dużych inwestycji finansowanych ze środków euro-
pejskich, zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
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4. Wydzielenie wsparcia na budowanie potencjału organizacji poza-
rządowych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój;

5. Wprowadzenie zmian dotyczących zasad naboru, pracy oraz 
oceniania ekspertów i częściowego uwzględnienia postulatu dot. 
dwustopniowej oceny wniosków;

6. Przyjęcie przez administrację publiczną modelu, który dopuszcza 
organizacje pozarządowe do bycia operatorem grantów m.in. na 
innowacje społeczne;

7. Uwzględnianie rekomendacji Sk OFOP dotyczącej przygotowania 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu (KPPU) – pro-
gram powstał i zawierał wiele założeń opracowanych przez NGO;

8. Zastosowanie mechanizmu regrantingu w  ramach projektów 
grantowych;

9. Wdrożenie zapisów Konwencji ONZ nt. osób niepełnosprawnych 
do wszystkich programów operacyjnych 2014-2020;

10. Wypracowanie trwałych mechanizmów dostarczania edukacji 
cyfrowej jako elementu edukacji przez całe życie (wobec ciągłego 
rozwoju ICT);

11. Uwzględnienie postulatu dotyczącego zwiększenia roli podmio-
tów ekonomii społecznej w realizacji polityk publicznych;

12. Wsparcie potencjału inicjatyw klastrowych – gdzie ważną rolę 
mogą odgrywać organizacje pozarządowe.

Ponadto Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadząc 
Stałą konferencję ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 zorga-
nizowała 11 spotkań grupy roboczej 12 postulatów, opublikowała łącznie 
57 dużych tekstów o tematyce związanej m.in. z przyszłą perspektywą fi-
nansową (www.ofop.eu, www.nowaperspektywa.NGO.pl oraz ponad 120 
tekstów informacyjnych. Od uruchomienia strony czyli od października 
2012 odwiedziło ją 13904 unikatowych użytkowników, a średni czas prze-
glądania witryny wynosił 7:39 min.), co potwierdza duże zainteresowanie 
środowiska NGO planowaniem nowego systemu jednych z najważniej-
szych polityk publicznych jakimi są fundusze europejskie.
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Dodatkowo OFOP zorganizowała 2 ogólnokrajowe konferencje 
(20.02.2013, ok 100 osób biorących udział, druga 26.11.2013 ok. 50 
osób), w których wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej 
wysokiego szczebla, eksperci z Polski i zagranicy reprezentujący różne 
sektory i różne perspektywy. Wydarzenia te pozwalały zarówno małym 
organizacjom jak i dużym sieciowym federacjom przedstawić w obec-
ności administracji publicznej swoje rekomendacje dotyczące zarówno 
samego procesu programowania, jak i poszczególnych postulatów me-
rytorycznych. Przedstawiciele administracji mogli z kolei poznać bliżej 
sektor oraz jego spojrzenie na kierowane przez nią polityki publiczne. 
OFOP ma zamiar kontynuować te działania.
Oprócz powyższych działań, w ramach Sk OFOP organizowano spotka-
nia warsztatowe w ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. partnerstwa. 
Członkowie Sieci przygotowali postulaty do funduszy 2014-2020 m.in. 
w  kwestii komitetów monitorujących i  pomocy technicznej, które zo-
stały przekazane w  ramach konsultacji odpowiednim departamentom 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Rekomendacje te przyczyniły się 
do rozszerzenia zakresu wsparcia dla członków komitetów monitorują-
cych, przewidzianego w  ramach alokacji programu pomoc techniczna 
oraz przy wsparciu Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, 
zostały częściowo uwzględnione w projektach wytycznych Ministerstwa. 
W toku dalszych działań Sk OFOP ma nadzieję konsultować wyżej wy-
mienione zapisy w ramach Szczegółowych Opisów Priorytetów oraz wy-
tycznych horyzontalnych i programowych, które będą określać praktycz-
ne rozwiązania dla nowego systemu funduszy europejskich 2014-2020.

*Ze względu na zmiany w Rządzie pod koniec roku 2013, w raporcie uży-
wa się nowej nazwy dla resortu odpowiadającego za koordynacje wdraża-
nia funduszy europejskich: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
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Konkurs na najbardziej partnerski komitet monitorujący w ramach KSTP
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Ponad granicami 

Mierzenie oddziaływania organizacji 
pozarządowych (ngo) w krajach v4

Marek Šedivý

Znaczenie pomiaru oddziaływania w sektorze non-profit 

Wiele NGO w krajach V4 zdaje sobie sprawę ze znaczenia swojej dzia-
łalności społecznej. Problem stanowi jednak fakt, że nie są w  stanie 
zbadać i  oszacować swojego wpływu na społeczeństwo. W  związku 
z  tym społeczeństwo nie jest świadome wartości ich pracy i  nie jest 
w stanie w pełni jej docenić. Władze NGO mają trudności z przedsta-
wieniem znaczenia i  potrzeb działalności NGO potencjalnym dona-
torom, przedstawicielom władz i dziennikarzom. Tymczasem właśnie 
wiedza na temat zysków i użyteczności działań NGO jest dla nich co-
raz bardziej istotna.
Z  tego powodu „Stowarzyszenie Organizacji Pożytku Publicznego” 
i  „Fundacja Forum 2000” zorganizowały konferencję „UDOWODNIJ 
= ZBADAJ. Jak NGO mogą promować swoją wartość?”, podejmującą 
problematykę mierzenia oddziaływania NGO. Konferencja odbyła się 
2 maja 2013 roku w Pradze (Republika Czeska). Uczestnicy spotkania 
zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:

• Dlaczego mierzenie oddziaływania NGO jest tak istotne?
• Jakie narzędzia są dostępne i jak należy ich używać?
• Jak przedstawiać wpływ i użyteczność działań NGO opinii pub-

licznej?
• Jak wprowadzić system wskaźników we własnej organizacji?

Wagę problemu potwierdziło ogromne zainteresowanie konferencją 
ze strony reprezentantów NGO (włączając przedstawicieli sektora po-
zarządowego ze Słowacji i  z  Węgier), przedstawicieli czeskiego rządu 
i opinii publicznej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników 
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(dwa razy więcej niż oczekiwano) i mimo zwiększenia limitu organiza-
torzy byli zmuszeni do odrzucenia wielu aplikacji ze względu na ograni-
czone możliwości.
Ostatnie badania nad trzecim sektorem w  Polsce, prowadzone przez 
„Stowarzyszenie Klon/Jawor”, wykazały, że poziom wiedzy na temat 
działalności NGO w Polsce wzrasta. 92% Polaków zadeklarowało, że są 
świadomi działalności NGO w 2012 roku. Rok wcześniej wskaźnik wy-
nosił 88%, w poprzednich latach był jeszcze niższy. „Większość Polaków 
jest świadoma działalności organizacji charytatywnych, większość wie 
o  istnieniu organizacji ratunkowych (GOPR, WOPR), ekologicznych 
czy organizacji niosących pomoc humanitarną. Jednak wielu ludzi nie 
słyszało o działalności największych organizacji sportowych i kultural-
nych (jedynie kilkanaście procent). Polacy mają ambiwalentny stosunek 
do NGO. Prawie połowa respondentów (43%) zgadza się ze stwierdze-
niem, że „rozwiązują istotne problemy społeczne w mojej okolicy”, pod-
czas gdy siedem lat temu za tym stwierdzeniem opowiadało się tylko 
26% respondentów. Jednocześnie duża grupa ludzi nie dostrzega roli 
polskich organizacji non-profit w skali państwa: prawie połowa respon-
dentów (48%) uważa, że organizacje generalnie mają mały wpływ na 
rozwiązywanie ważnych problemów społecznych w  Polsce. 61% Pola-
ków twierdzi, że NGO zapewniają bardziej efektywną pomoc niż insty-
tucje publiczne”.1

Chociaż zdolność identyfikacji czeskich organizacji non-profit i stopień 
społecznego zaufania wobec nich są różne w  zależności od regionu, 
ogólna tendencja wskazuje na docenianie znaczenia NGO dla społecz-
ności lokalnych. Dobrze znane organizacje są powszechnie postrzegane 
jako najbardziej wiarygodne. Zgodnie z badaniem organizacji humani-
tarnej ADRA, prowadzonym przez STEM/MARK w 2012 roku2, ponad 
połowa Czechów (53%) wspiera działalność charytatywną. Badania po-
kazują także, że co trzeci ankietowany nie dba o to, jak te środki są wy-
korzystywane. Jedna trzecia osób wspierających działalność NGO jest 
zainteresowana wydatkowaniem przekazanych pieniędzy – najbardziej 
popularną formą kontroli są doniesienia mass mediów (47%), co trzecia 
osoba szuka informacji na stronach internetowych NGO.
1  „Podstawowe fakty na temat organizacji”, red. Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, Stowa-
rzyszenie Klon/Jawor.
2  Źródło: http://www.adra.cz/mince-denne/pravidelne-darcovstvi-v-cr, dostęp 24.04.2013.
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Społeczeństwo słowackie, rząd oraz firmy prywatne wyrażają zazwy-
czaj przekonanie o potrzebie istnienia słowackiego sektora non-profit 
oraz podkreślają jego znaczenie dla społeczeństwa. Słowacy gotowi są 
wspierać niektóre inicjatywy organizacji non-profit pomimo tego, że 
jako zleceniodawca nie muszą stosować innego kryterium niż jakość 
usługi i dbać o to, czy wykonawca jest organizacją rządową, prywatną 
czy non-profit, rozumieją jednak wartość działalności i usług, jakie za-
pewniają NGO. Słowackie firmy wspomagają NGO – głównie w formie 
przekazywania procentu z obrotów firmy. Często wykorzystują niektóre 
organizacje (np. fundacje) w celach marketingowych lub jako część stra-
tegii PR. Firmy gotowe do współpracy lub wsparcia NGO robią to na 
trzy sposoby – poprzez wsparcie za pomocą „mechanizmu procentu”, 
udzielając upustu lub zapewniając usługi czy towar pro bono oraz ofe-
rując pracę swoich pracowników biznesowych w ramach wolontariatu.
Relacja między słowackim rządem a NGO jest bardziej złożona. Rząd nie-
wystarczająco zajmuje się kwestią ich roli i oddziaływania. Brakuje nawet 
twardych danych na temat całego sektora (np. opracowanych przez Urząd 
Statystyczny). Nie istnieje również oficjalny rejestr wszystkich form praw-
nych NGO (podobnie jak w żadnym z krajów V4). Funkcjonują trzy for-
my (dla fundacji, organizacji non-profit zapewniających usługi pożytku 
publicznego i  funduszy non-investment). Nie istnieje natomiast rejestr 
najbardziej rozpowszechnionej formy prawnej, jaką jest stowarzyszenie 
obywatelskie (stanowi około 90% całego sektora non-profit), zamiast tego 
funkcjonuje jedynie Lista Stowarzyszeń Obywatelskich.
Realna wartość NGO może zostać dostrzeżona w następujących obszarach:

• ustawodawstwo – znaczenie nacisku NGO na wprowadzanie 
zmian, organzacje mogą wpływać na propozycje rządu, które czę-
sto mijają się z realnymi potrzebami;

• usługi NGO – rząd nie dostrzega efektywności organizacji i za-
zwyczaj zleca zadania (np. działalność opieki społecznej) lokal-
nym organizacjom rządowym pomijając konkurencyjne propozy-
cje pozostałych sektorów;

• bezpośrednie i pośrednie wsparcie ze strony rządu – nie jest ani 
systematyczne, ani wystarczające w odniesieniu do potrzeb NGO.

Nie ma zatem wątpliwości, że działalność NGO nie należy do prioryte-
tów polityki rządu słowackiego. Ma to także swoje dobre strony, gdyż 
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sektor non-profit potrzebuje wolności i niezależności podejmując dzia-
łania nierzadko sprzeczne z  linią rządową, jak np. festiwal Watchdog, 
działalność organizacji broniących praw człowieka czy organizacji 
ochrony środowiska.

Czy NGO w krajach V4 badają wpływ swojej 
działalności? Czy takie działania są częste i powszechne, 

czy raczej niepopularne i sporadyczne? 

Zagadnienie pomiaru oddziaływania NGO staje się w Polsce coraz bar-
dziej popularne, wciąż jednak takie badania nie są powszechne. Większe 
organizacje, zwłaszcza te współpracujące z biznesem – jak na przykład 
„Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” czy „Polska 
Akcja Humanitarna” – badają swoje oddziaływanie regularnie. Jednak 
większość NGO nie wypracowała jak dotąd efektywnych metod ewa-
luacji. Argumentują to brakiem środków i kadry. Warto wspomnieć, że 
mimo wszystko w  wielu polskich organizacjach zakończone działania 
stają się przedmiotem nieformalnych dyskusji i analiz w kontekście ich 
zgodności z celami oraz priorytetami organizacji. Organizacje określają 
swoją efektywność na podstawie różnych wskaźników, poczynając od 
kwoty uzyskanych funduszy na działalność, poprzez liczbę realizowa-
nych projektów, po ocenę stopnia satysfakcji beneficjentów. „Tylko 17% 
organizacji analizuje i ocenia regularnie swoją działalność, a 20% gro-
madzi i analizuje dane dotyczące beneficjentów.3

Badanie oddziaływania organizacji promowane jest w  Polsce głównie 
przez dwie organizacje: „Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego” (FRSO) oraz „Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych” 
(FISE), które stoją na stanowisku, że każdy podmiot ekonomii społecz-
nej stać na takie badania i powinien je prowadzić.
Obserwuje się również wzrastającą liczbę czeskich NGO zaczynających 
badać przynajmniej bezpośrednie rezultaty swojej działalności (na przy-
kład liczbę klientów, uczestników wydarzeń, kursów itp.). Warto jednak 
zauważyć, że istnieje znacząca różnica między badaniem rezultatów 
a pomiarem oddziaływania NGO. Pomiar oddziaływania (np. określanie 
3  „Życie codzienne NGO w Polsce”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, http://www.ngo.pl/Co-
dzienneZycieNGO, dostęp: 23.04.2013.
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liczby uczestników kursu, którzy korzystając ze zdobytej wiedzy znaleźli 
pracę) jest rzadkim zjawiskiem w  czeskim sektorze non-profit. NGO, 
które współpracują z darczyńcami, podpisując umowę są zobligowane 
do regularnego przedstawienia efektów swojej pracy. Przeprowadzają 
ewaluację działań, badają rezultaty, a czasem także oddziaływanie.
NGO na Słowacji chcą prezentować swoją działalność jako bardziej 
efektywną niż aktywność organizacji rządowych i prywatnych firm, za 
sprawą optymalizacji kosztów dzięki włączeniu wolontariatu, otrzymy-
waniu tańszych produktów i  usług z  innych źródeł. Nie mogą jednak 
tego udowodnić z powodu braku twardych danych, które umożliwiłyby 
porównanie działalności wszystkich sektorów. Powszechnie przyjmuje 
się, że każde euro „zainwestowane” w  NGO przyniesie dwa euro zy-
sku z  powodu czynników opisanych powyżej, nie jest to jednak real-
ny wskaźnik. Zgodnie z  badaniami Pierwszego Słowackiego Centrum 
Usługowego Non-profit (1.SNSC) żadne z wiodących słowackich NGO 
nie bada de facto swojego oddziaływania. Badań nie prowadzą zarówno 
poważni donatorzy ze Słowacji, jak i międzynarodowi sponsorzy. Spraw-
dzają wprawdzie wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na określone 
działania, obszary, organizacje, osoby indywidualne, nie badają jednak 
wpływu swojej działalności na słowackie społeczeństwo (lub badania te 
dotyczą jedynie oddziaływania bezpośredniego, nie obejmując wpływu 
długoterminowego).
Na Węgrzech podjęto kilka inicjatyw badania oddziaływania NGO, jed-
nak oceniane są one jako kontrowersyjne. Działania te również można 
zatem uznać za niewystarczające. Warto przytoczyć następujące przy-
kłady takich inicjatyw:

• „Wskaźnik Sprawiedliwości Społecznej” opracowany przez „Fun-
dację Innowacji Społecznych”, stanowi model badania poprawy 
jakości, sprawdza jednak głównie skuteczność NGO, a nie ich wy-
dajność. Podobnie funkcjonuje „Globalance Hungary”.

• „Krajowy Fundusz Współpracy” (znany jako poprzednik „Krajo-
wego Funduszu Obywatelskiego”).

Wydajność NGO na Węgrzech jest najbardziej widoczna w  systemie 
ochrony zdrowia, a w związku z tym większości narzędzi badawczych 
należy poszukiwać właśnie w tym sektorze.
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Jak mierzone jest oddziaływanie NGO w krajach V4? 
Jakie narzędzia są dostępne  

i wykorzystywane przez NGO?

Trudno jest przedstawić popularne narzędzie pomiaru społecznego od-
działywania w momencie, gdy implementacja procesu znajduje się w po-
czątkowej fazie, a narzędzia rzadko wykorzystywane są zarówno w Pol-
sce, jak i w  innych krajach V4. FISE przekonuje, że istotne jest nie tyle 
wykorzystywanie konkretnego narzędzia pomiaru, co czerpanie korzyści 
z wykorzystania różnych możliwości. Proponuje, żeby na przykład badać 
grupę beneficjentów przed i po projekcie, analizować dane, nawet na pod-
stawie subiektywnych opinii, wiedzy, świadomości i oczekiwań. W wie-
lu przypadkach przydatna może się okazać także analiza porównawcza, 
umożliwiająca zestawienie różnych sposobów rozwiązywania problemów, 
co pozwala na wybranie najbardziej skutecznego rozwiązania.
Dobre praktyki w krajach, gdzie społeczna przedsiębiorczość ma dłuż-
szą tradycję niż w Polsce, wskazują także na możliwość wykorzystywa-
nia innych narzędzi, jak np. „Zwrot Społeczny z Inwestycji” (SROI), któ-
ry zakłada przeniesienie poszczególnych działań i efektów na rezultaty 
finansowe, czy „Wycena gry”, w  ramach której interesariusze oceniają 
działania i ich efekty w porównaniu do rezultatów innych proponowa-
nych im produktów i projektów. Można uznać, że narzędzia te znane 
są w Polsce, jednak panuje powszechne przekonanie, że organizacje nie 
zyskują na ich wykorzystaniu. Poza tym FRSO w projekcie realizowa-
nym we współpracy z brytyjskim partnerem „Udowodnij to! PL” zapro-
ponowało rozwiązanie „Tripple Bottom Line”. Narzędzie to połączone 
jest z treningiem, zapoznającym uczestników z trzema fazami procesu 
implementacji. „Tripple Bottom Line” składa się z trzech modułów:

• testu z zakresu prawa i zarządzania, określającego, czy dana insty-
tucja spełnia wymogi podmiotu ekonomii społecznej,

• analizy ekonomicznej oraz
• pomiaru społeczno-ekologiczno-ekonomicznej wartości dodanej 

organizacji, wkładu wolontariuszy, budowy ludzkiego i  społecz-
nego kapitału.

Jeśli już pojawiają się jakieś badania na Słowacji, jedynymi wskaźnikami 
są pieniądze lub ludzie. Po raz ostatni zadano sobie trud badania od-
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działywania NGO dziesięć lat temu, gdy amerykańscy sponsorzy chcieli 
poznać wpływ ich inicjatywy na słowackie społeczeństwo.
Na Węgrzech istnieją dwa podstawowe obszary pomiaru efektywności 
i wydajności NGO: ekonomiczny i socjalny. Węgierski Centralny Urząd 
Statystyczny od dłuższego czasu zajmuje się projektowaniem i prowa-
dzeniem badań, zapisem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych, 
ich analizą oraz rozpowszechnianiem lub ochroną określonych informa-
cji. Zarówno oficjalne dane na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej, 
jak i zmiany demograficzne w kraju publikowane są przez Urząd. Do-
starcza on informacji władzy ustawodawczej, administracji publicznej, 
organizacjom społecznym, władzom lokalnym, instytucjom naukowym, 
organizacjom ekonomicznym, opinii publicznej i mediom oraz między-
narodowym organizacjom i zagranicznym kontrahentom.
W wypadku procesu aplikacyjnego (np. przy ubieganiu się o grant UE) 
poza przytoczeniem danych z  Urzędu Statystycznego, aplikanci mają 
określić dokładnie wpływ i rezultaty ich działalności. Procedura ta staje 
się coraz bardziej powszechna, a z czasem będzie z pewnością jednym 
z niezbędnych wymagań wobec aplikantów.
Również Czeski Urząd Statystyczny gromadzi i analizuje dane dotyczą-
ce krajowego sektora non-profit, dotyczące np. finansowania organiza-
cji parasolowych (CSO), wielkości organizacji CSO (liczba pracowników 
i wolontariuszy), liczby poszczególnych podmiotów prawnych, sprawo-
zdań finansowych, generowanych przychodów. Mimo to Urząd nie jest 
w stanie dostarczyć danych na temat oddziaływania NGO. Tego rodzaju 
badania powinny być przeprowadzane przez każdą organizację lub grupę 
organizacji działających w tym samym obszarze. Jednym z wykorzysta-
nych narzędzi może być wspomniane wcześniej SROI. Jednak te badania 
zostały odkryte w Republice Czeskiej dopiero teraz i czeskie NGO dopie-
ro teraz zaczynają zapoznawać się z narzędziami pomiaru oddziaływa-
nia wykorzystywanymi przy SROI. W 2012 roku przetłumaczono meto-
dologię wykorzystywaną przy SROI na język czeski. Stworzono również 
stronę www.sroi.cz, gdzie prezentowane są przykłady dobrych praktyk 
z  zagranicy i  gdzie w  przyszłości mają być opisane podobne przykłady 
wykorzystania SROI w Czechach. W Europie analizy SROI rozwijane są 
i wykorzystywane w Wielkiej Brytanii, coraz częściej stosowane są także 
w innych krajach, jak Niemcy, Holandia, Szwecja, Hiszpania czy Irlandia.
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Czy NGO w krajach V4 przekazują społeczeństwu 
informacje o swoim oddziaływaniu?  

Czy państwowe i lokalne media wykazują 
zainteresowanie publikacją podobnych informacji?

Czeskie NGO coraz lepiej rozumieją potrzebę utrzymywania kontak-
tu z dziennikarzami i mediami. Media w dalszym ciągu zasięgają opinii 
przedstawicieli NGO w różnych kwestiach, a eksperci NGO pojawiają 
się w  codziennych wiadomościach. Media krajowe zainteresowane są 
głównie zagadnieniami transparentności, rozwoju czeskiego sektora 
non-profit czy wpływem cięć budżetowych na trzeci sektor, jednak tego 
typu informacje pojawiają się rzadko. Państwowa telewizja jest zobligo-
wania do zapewnienia bezpłatnej promocji kampanii pożytku publicz-
nego NGO. Czas antenowy udostępnia także państwowe radio. Lepszy 
dostęp do informacji publicznej zapewniają media regionalne, jednak 
faworyzują zazwyczaj organizacje, z którymi są powiązane personalnie. 
Generalnie media chętniej informują o przykładach złego funkcjonowa-
nia NGO (jak nadużywanie publicznych środków). Niektóre NGO, np. 
„Międzynarodowa Transparentność Republika Czeska” i  „Fundacja na 
rzecz Walki z Korupcją” regularnie komentują w mediach zagadnienia 
powiązane z obszarem ich działalności. Ich stała obecność związana jest 
niezaprzeczalnie z  faktem, że zajmują się zjawiskiem korupcji, bardzo 
popularnym i szeroko omawianym obecnie w Czechach.
Słowackie media kierują się potrzebami odbiorców, publikują wiadomo-
ści ważne oraz interesujące dla ich czytelników i widzów. Jeśli w me-
diach pojawiają się jakieś informacje o NGO, są to zazwyczaj doniesienia 
o problemach, walce, skandalach – z pozytywnymi wyjątkami zarezer-
wowanymi dla dobrze znanych organizacji, jak „Liga walki z  rakiem”, 
„Unicef”, „Fundacja Dzieci Słowacji” itp. Słowackie NGO uskarżają się 
na brak wiadomości o ich działalności. Media natomiast deklarują chęć 
informowania o inicjatywach NGO, jednak według nich brakuje takich 
informacji lub ich jakość pozostawia wiele do życzenia.
W związku z tym 1.SNSC założył „Agencję Prasową Sektora Non-profit” 
(TANS), która gromadzi wszelkie informacje o NGO, ich działalności, 
ogłoszenia o konkursach, petycje i umieszcza je na Centralnym Portalu 
Sektora Non-profit (www.1snsc.sk). TANS stał się popularny w  ciągu 
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kilku miesięcy, obecnie 1.SNCS otrzymuje każdego tygodnia kilkanaście 
nowych informacji od NGO. Media zaczęły powoli wykorzystywać stro-
nę jako użyteczne źródło informacji na temat organizacji non-profit. 
1.SNCS jest obecnie w  trakcie zawierania umowy o przepływie infor-
macji z „Agencją Prasową Republiki Słowacji” (TASR). Planowane jest 
stworzenie oddzielnej przestrzeni na portalu TASR, przeznaczonej je-
dynie dla informacji związanych z działalnością organizacji non-profit, 
która zostanie włączona w system monitoringu TASR.
Polskie media, podobnie jak media w  krajach V4, wolą prezentować 
nadużycia funduszy, niż promować osiągnięcia NGO. Warto jednak 
zauważyć, że zdarzają się wyjątki. W  mediach widoczne są organiza-
cje, które prowadzą publiczne kampanie informacyjne. Sukces wynika 
z wykorzystania w kampaniach znanych osób, które pełnią rolę amba-
sadorów marki. Regularnie w  przekazie medialnym pojawia się Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP), która prowadzi coroczną 
zbiórkę pieniędzy na rzecz wspierania państwowego systemu opieki 
zdrowotnej. WOŚP prezentuje także szczegółowy raport swoich osiąg-
nięć podczas konferencji prasowej relacjonowanej przez media. Warto 
dodać, że po otrzymaniu zgody od Komitetu Doradczego (w którym or-
ganizacje mają także swoich reprezentantów) NGO mogą prezentować 
swoje społeczne kampanie w publicznej telewizji bezpłatnie. Poza tym 
wiele prywatnych stacji radiowych chętnie prezentuje działalność lokal-
nych organizacji. Radio i prasa lokalna stanowią najbardziej popularne 
narzędzie służące organanizacjom do komunikacji ze społeczeństwem.
Węgierskie NGO często publikują informacje o efektach swoich działań 
na własnych stronach internetowych (lub, jeśli są częścią CSR, na stro-
nie określonej korporacji), poprzez media społecznościowe i mass me-
dia (informacje w telewizji lub w radiu zdarzają się jednak bardzo rzad-
ko). Niemniej jednak każdy obywatel ma zapewnione w ustawie prawo 
do zapoznania się z dokumentami operacyjnymi organizacji w sposób 
pośredni. Narzędzie do uzyskania informacji na temat NGO stanowią 
również rządowe regulacje dotyczące klasyfikacji organizacji (publiczna 
czy non-profit). Publiczne NGO, na przykład, kierują usługi tylko do 
swoich członków. 
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7 czerwca 2013 – Konferencja „Europa – projekt rządów czy obywateli?”
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Prawo dla organizacji pozarządowych w krajach 
wyszehradzkich – wyzwania i możliwości

Eszter Hartay

Od początków transformacji politycznej w Europie Środkowo-Wschod-
niej minęło już ponad 20 lat. W trakcie zmiany systemowej w państwach 
regionu doszło do utworzenia wstępnych ram prawnych niezbędnych 
do funkcjonowania reżimu demokratycznego. W  ramach tych zmian 
wprowadzono również wolność stowarzyszania się i  możliwości two-
rzenia osób prawnych zarówno do celów biznesowych, jak i non-profit.
W następnych latach zmiany prawodawstwa regulującego działania sek-
tora non-profit były już tylko sporadyczne, przede wszystkim za sprawą 
dość wczesnego rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z  Unią Europejską, 
po których przez kolejne 15 lat państwa regionu koncentrowały się na 
tym, by sprostać wymaganiom stawianym przez UE. Wymagania te nie 
obejmowały obszaru działania organizacji pozarządowych, więc prawo-
dawcy tej dziedzinie poświęcali niewiele uwagi.
Można jednak wskazać swego rodzaju kamienie milowe w  prawodaw-
stwie większości krajów regionu – wprowadzenie statusu organizacji po-
żytku publicznego (public benefit organization – PBO, w polskim nazew-
nictwie OPP) na Węgrzech i w Polsce, prawo % na Węgrzech i na Słowacji, 
ustanowienie nowej formy fundacji w Republice Czeskiej. Były to jednak 
elementy konkretnego programu politycznego, wprowadzano pojedyn-
czą zasadę prawną, czemu nie towarzyszyła zazwyczaj długoterminowa 
wizja budowania sektora pozarządowego i, w szerszym ujęciu, społeczeń-
stwa obywatelskiego. Efektem tego typu sytuacji jest np. brak spójności 
pomiędzy statusem organizacji pożytku publicznego a przypisanymi do 
niego przywilejami podatkowymi. W ostatnich latach wszystkie kraje wy-
szehradzkie dotarły do etapu, na którym rewidują podstawowe ramy pra-
wodawcze ustanowione dla organizacji pozarządowych 10-15 lat temu.
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Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim z perspektywy czasu może-
my zauważyć, że wprowadzone wówczas ramy prawne niejednokrotnie 
zostały po prostu skopiowane lub zaadaptowane z modelu zachodnio-
europejskiego, głównie niemieckiego czy francuskiego, i niekoniecznie 
są adekwatne do sytuacji w danym kraju. Na przykład oparte na modelu 
niemieckim węgierskie przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają po-
jęcie tzw. fundacji zamkniętej (closed foundation) jako głównej formy 
fundacji. Forma ta zakłada istnienie jednego fundatora, który przekazuje 
kapitał na rzecz fundacji i niemożliwe jest dokonywanie kolejnych wkła-
dów w  przyszłości. W  rzeczywistości, poza Fundacją Sorosa, sytuacja 
tego typu nie miała miejsca na Węgrzech aż do roku 2003. Znakomita 
większość węgierskich fundacji to małe instytucje z kilkoma fundatora-
mi, w których większość kapitału zostaje wniesiona już po ich powsta-
niu. W rezultacie tych nieadekwatnych przepisów prawnych większość 
fundacji boryka się z problemami strukturalnymi i zarządczymi. Rów-
nież kodeks cywilny jest w ostatnich latach przedmiotem reform.
Podczas gdy w prawie dotyczącym przedsiębiorstw, konkurencji, zamó-
wień publicznych itp. zaszły olbrzymie zmiany wynikające z priorytetów 
Unii Europejskiej, podstawa całego prawodawstwa – kodeks cywilny, po-
został w  niezmienionych ramach i  jest obecnie przestarzały. Republika 
Czeska, Węgry i Słowacja wszystkie zdecydowały się na rewizję struktu-
ry prawa cywilnego, jego modernizację, która miałaby odpowiedzieć na 
wyzwania globalizacji, a także wprowadzić acquis do systemu prawnego. 
Można stwierdzić, że proces rewizji ram prawnych, w których działają or-
ganizacje pozarządowe, a także kodeksu cywilnego i prawa dotyczącego 
fundacji, podjęty przez kraje wyszehradzkie, jest zarówno naturalny, jak 
i wynika z praktycznej potrzeby. W okresie, kiedy sektor non-profit jest 
w nowej fazie rozwoju, po boomie lat dziewięćdziesiątych i w pewnym 
sensie bolesnej konsolidacji ostatnich lat, potrzeba nowych form i zasad 
prawnych, nowych źródeł działania i zbudowania nowych relacji z intere-
sariuszami (zmiany z „ilości” na „jakość”). 
Słowacja przechodzi ten sam proces, co jej sąsiedzi, borykając się w tym 
czasie również ze specyficznymi dla tego kraju dylematami. Ma dość libe-
ralne prawo o stowarzyszeniach, dość rygorystyczną ustawę o fundacjach, 
żadnych ulg podatkowych dla darczyńców, ale najchętniej w rejonie pro-
muje hojność w zakresie przekazywania % podatków na cele dobroczyn-
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ne (tzw. prawo procenta). Dla prawa % wymagana jest rejestracja statusu 
„quasi-OPP”. Bez wątpienia brakuje tam istotnych elementów regulacji 
prawa w  zakresie działania organizacji pozarządowych (przede wszyst-
kim spójności pomiędzy ulgami podatkowymi a przekazywaniem daro-
wizn na cele społeczne). Z powodu braku wypracowanego szczegółowego 
planu słowackie organizacje, rząd, prawodawcy i inni interesariusze będą 
musieli jednak dopiero przedyskutować i wypracować sposób udoskona-
lenia obecnego środowiska prawno-podatkowego.

W jaki sposób przebiegały podobne dyskusje  
w „starych” państwach członkowskich UE  

i jaki jest stan tamtejszego prawodawstwa regulującego 
działania organizacji pozarządowych?  

Czy ich prawo jest porównywalne z prawem tworzonym 
właśnie w krajach wyszehradzkich  

i czy jest z nim kompatybilne?

W „starych” państwach UE prawodawstwo dotyczące organizacji poza-
rządowych wyewoluowało w różnych kierunkach. Ogólnie rzecz biorąc, 
możemy mówić o  czterech modelach, które odzwierciedlają role lub 
funkcje społeczeństwa obywatelskiego i stosunek organizacji pozarzą-
dowych do państwa (modele anglosaski, kontynentalny, skandynawski 
i śródziemnomorski). W krajach anglosaskich i w modelu kontynental-
nym organizacje pozarządowe mają stosunkowo duży udział w  dzie-
dzinie usług publicznych (np. w systemie opieki nad starszymi ludźmi, 
edukacji przedszkolnej, planowaniu przestrzeni publicznej). W związku 
z  tym są one na ogół bardzo zinstytucjonalizowane. Zupełnie inaczej 
jest w modelach skandynawskim czy śródziemnomorskim, gdzie pań-
stwo zapewnia większość usług publicznych bezpośrednio. Z  drugiej 
strony, w modelu anglosaskim i skandynawskim sektor non-profit jest 
właściwie niezależny od państwa i opiera się na swoich wewnętrznych 
zasobach, podczas gdy w  modelu kontynentalnym i  śródziemnomor-
skim organizacje pozarządowe są w dużej mierze zależne od rządu i czę-
sto z nim powiązane (lub z innymi uczestnikami życia politycznego, jak 
kościoły czy związki zawodowe). Mając powyższe na uwadze, można 
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założyć, że sektor non-profit w Europie Środkowej i Wschodniej będzie 
podążał którąś ze ścieżek wytyczonych przez bardziej rozwinięte regio-
ny, wydaje się, że najprawdopodobniej będzie to model kontynentalny 
lub anglosaski.
Warto jednak dodać, że każdy kraj, niezależnie od modelu, ma swo-
ją specyfikę. Dotyczy to np. roli i  prawnych ram działania fundacji. 
W  Niemczech dominują względnie małe, prywatne fundacje prowa-
dzące działalność dotacyjną, z  politycznego punktu widzenia ich rola 
nie jest duża; we Francji istnieją przede wszystkim fundacje kontrolo-
wane przez państwo, które wspierają mniejsze prywatne, będące pod 
ich parasolem; w  Holandii natomiast działają zarówno mniejsze fun-
dacje (operating foundations), jak i większe, grantodawcze, wśród jed-
nych i drugich można znaleźć zarówno fundacje świadczące usługi, jak 
i rzecznicze, nieróżniące się od pozostałych organizacji pozarządowych. 
Biorąc pod uwagę obraz całego sektora non-profit, wszystkie trzy kra-
je są przykładami modelu kontynentalnego, ale koncentrując się na sa-
mych fundacjach i stowarzyszeniach, widzimy, że w każdym z państw 
organizacje odgrywają inną rolę. W związku z tym bardzo trudno opisać 
ogólne kierunki rozwoju sektora w Europie Zachodniej i, w konsekwen-
cji, określić wspólne ramy prawne i regulacyjne. W zasadzie regulacje 
skodyfikowały praktykę, która samoistnie rozwinęła się wcześniej. Z hi-
storycznego punktu widzenia ich zadaniem było odzwierciedlenie ist-
niejącej sytuacji, a nie jej ukształtowanie na nowo czy nadanie kierunku 
rozwojowi organizacji pozarządowych. Tymczasem kraje Europy Środ-
kowo-Wschodniej mają teraz za zadanie podjąć próbę ustalenia, jak ich 
sektor non-profit będzie wyglądał w przyszłości. Jednym z największych 
problemów ostatnich dziesięciu lat jest fakt, że żaden dotychczasowy 
rząd nie podjął wysiłku stworzenia (wraz z organizacjami) wizji społe-
czeństwa obywatelskiego, jakie chciałby budować. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że nawet jeśli taka wizja by powstała, to brakuje środków, 
żeby określić, jakiego rodzaju prawodawstwo najlepiej by tę wizję rea-
lizowało, w tym przede wszystkim wiarygodnych danych i badań, które 
prezentowałyby wpływ prawodawstwa na organizacje pozarządowe za-
równo w Europie, jak i na całym świecie. W ciągu ostatnich piętnastu 
lat poświęca się jednak coraz więcej uwagi temu zagadnieniu również 
w Europie Zachodniej. Pośród wielu czynnków wpływających na wzmo-
żone zainteresowanie organizacjami pozarządowymi warto podkreślić 
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trzy najważniejsze: (a) ogólny kryzys państwa opiekuńczego zmusił 
rządy do zwrócenia większej uwagi na system redystrybucji dóbr i po-
tencjalny udział organizacji non-profit w tym systemie; (b) równolegle 
rozpoczęła się dyskusja na temat ekonomii społecznej (która obejmuje 
zarówno podmioty działające non profit, jak i te nastawione na zysk), (c) 
debata na temat zaangażowania obywateli w sprawy Unii Europejskiej 
zwróciła uwagę na rolę organizacji pozarządowych i  społeczeństwa 
obywatelskiego w docieraniu do obywateli.
Ze względu na wymienione powyżej czynniki niektóre kraje poddały 
historyczne funkcje i relacje państwa z organizacjami pozarządowymi 
ponownej ocenie. Niemcy wprowadziły w 2000 roku nowe przepisy po-
datkowe, które zachęcają do tworzenia fundacji (endowed foundations), 
zwiększając w ten sposób liczbę nowych podmiotów zakładanych w cią-
gu ostatnich pięciu lat przez nowe, wzbogacone ostatnio pokolenie. 
Francja przyjęła Kartę wzajemnych zobowiązań państwa i stowarzyszeń 
(2001), która wprowadziła nowe mechanizmy finansowania stowarzy-
szeń. Natomiast Wielka Brytania od 1998 roku wpowadza między-
sektorowe porozumienia na szczeblu krajowym i  lokalnym (wspólnie 
uzgodnione ramy współpracy między rządem a trzecim sektorem), wy-
pracowała także nowy status organizacji non-profit pod nazwą Com-
munity Interest Company (spółka działająca na rzecz dobra wspólnoty) 
i prowadzi debatę nad nowym prawodawstwem dotyczącym dobroczyn-
ności. W tym samym czasie Belgia przyjęła nowe zasady finansowania 
i księgowości dla organizacji non-profit, a Portugalia od 2003 roku ma 
Prawo o wolontariuszach. Można by wydłużać tę listę o kolejne kraje, by 
potwierdzić, że Europa Zachodnia w tym samym czasie co Środkowo-
-Wschodnia koncentruje swoje zainteresowanie na organizacjach non-
-profit.
Chociaż nastąpił wzrost zainteresowania tym sektorem na poziomie 
państw członkowskich, wciąż nie ma regulacji ani wymogów oddzia-
ływujących na sektor z poziomu europejskiego, poza dwiema kwestia-
mi: (1) wszystkie państwa członkowskie przyjęły regulację dotyczącą 
podatku VAT, uchylającą wszystkie zwolnienia podatkowe, z  których 
organizacje pozarządowe wcześniej korzystały, (2) w Białej księdze nt. 
dobrego rządzenia w Europie i w uszczegóławiających ją dokumentach 
wykonawczych opisano dokładnie obowiązek włączania organizacji po-
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zarządowych w  proces podejmowania decyzji na poziomie krajowym 
i unijnym. Warto również odnotować ważną nowość: organizacje non-
-profit pojawiły się w centrum uwagi w kontekście walki z terroryzmem, 
co doprowadziło do podjęcia pierwszej próby uregulowania działań 
NGO poprzez propozycję odgórnego wprowadzenia przez UE wspól-
nych standardów minimalnych.

Czy w którymkolwiek państwie istnieje specyficzne 
prawodawstwo dotyczące organizacji pozarządowych, 

które mogłoby zostać wykorzystane  
jako model przez inne kraje?

Należy pamiętać o „zasadzie nietransferowalności prawa.”1 Każde pań-
stwo tworzy specyficzne warunki, nawet jeśli jego kultura społeczna 
i prawna są bardzo podobne do warunków w innym kraju. Oczywiście 
istnieją jednak przykłady rozwiązań i  dobre praktyki, które powin-
ny być analizowane i odpowiednio adaptowane, ale najważniejsze jest 
uwzględnianie w czasie tego procesu całego obrazu lokalnej specyfiki, 
a nie koncentrowanie się na jednym wyrwanym z kontekstu fragmencie. 
Na przykład w kilku krajach (w tym na Słowacji), gdzie wprowadzono 
prawo %, tradycyjne formy ulg podatkowych zostały ograniczone lub 
zniesione. Również umowy zawierane przez administrację publiczną 
z trzecim sektorem, jak te wypracowane w Wielkiej Brytanii, mają rację 
bytu w państwie, gdzie istnieje wielowiekowa tradycja „umów dżentel-
meńskich”. Natomiast w  środowisku, gdzie tego typu tradycji nie ma, 
umowa taka może stać się tylko formalnym mechanizmem konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi.

1  Za dr. prof. Hansem Munknerem z University of Hamburg.
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Czy toczą się obecnie w UE jakieś procesy legislacyjne, 
które mogą mieć wpływ na politykę poszczególnych 

państw członkowskich i rozwój prawodawstwa 
odnoszącego się do organizacji pozarządowych?

Europejskie Centrum Fundacji – organizacja sieciowa – podjęło dzia-
łania na rzecz wprowadzenia europejskiego prawa dotyczącego funda-
cji i  stowarzyszeń. Jednakże Komisja Europejska niedawno odrzuciła 
taką inicjatywę. W przypadku fundacji istnienie jednolitych, wspólnych 
przepisów oznaczałoby na przykład, że fundacja, która została zareje-
strowana w  dowolnym państwie członkowskim na mocy tego doku-
mentu kwalifikuje się do skorzystania z  darowizny podlegającej uldze 
podatkowej w każdym innym państwie członkowskim. Jednak, chociaż 
te działania są w toku, prawdopodobieństwo, że Komisja przychyli się 
do takiego rozwiązania, jest bardzo niewielkie. Najważniejszą zmianą na 
poziomie europejskim, która bezpośrednio wpływa na działanie organi-
zacji non-profit, jest Komunikat Komisji z grudnia 2005 roku w sprawie 
prewencji i  zwalczania finansowania terroryzmu poprzez pogłębioną 
koordynację na szczeblu krajowym oraz zwiększenie przejrzystości sek-
tora organizacji nienastawionych na zysk oraz rekomendacji dla państw 
członkowskich. 
Komunikat był wynikiem inicjatywy Dyrekcji Generalnej Komisji Eu-
ropejskiej ds. sprawiedliwości, wolności i  bezpieczeństwa pod nazwą 
„Projekt zalecenia dla państw członkowskich w odniesieniu do kodek-
su postępowania dla organizacji non-profit w celu promowania najlep-
szych praktych przejrzystości i odpowiedzialności”. Powyższa inicjaty-
wa miała na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności sektora 
non-profit w całej Europie, a tym samym ograniczenie możliwości wy-
korzystywania organizacji pozarządowych do celów przestępczych, 
w tym działań terrorystycznych. oraz wskazanie wytycznych dla państw 
członkowskich do wdrożenia specjalnej rekomenacji nr VIII na temat 
organizacji non-profit przygotowanej przez europejską FATF. Powyższe 
działania mogą w  efekcie doprowadzić do określenia ogólnoeuropej-
skich danych rejestracyjnych organizacji pozarządowych, a także wspól-
nych minimalnych kryteriów uzyskania funduszy UE.
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Aktywność społeczna na Słowacji  
– stan obecny i wyzwania

Martin Bútora

Wstęp: wyboista droga do demokratycznej konsolidacji

Po upadku poprzedniego reżimu aktywność obywatelska na Słowacji 
przeszła przez kilka faz rozwoju.
Nowe przepisy dotyczące swobody zrzeszania się i zgromadzeń, które 
weszły w życie wkrótce po „aksamitnej rewolucji” z listopada 1989 roku, 
doprowadziły do nagłego wzrostu aktywności obywatelskiej. Powstały 
nowe partie polityczne, organizacje zawodowe lub handlowe oraz nie-
zależne związki zawodowe; wyrosły dziesiątki grup wolontariackich, 
a na scenę publiczną wkroczyły wolne media. Pojawiły się organizacje, 
których powstawanie było w poprzednim reżimie utrudnione, m.in sto-
warzyszenia kościelne, a  wiele podmiotów, które funkcjonowały pod 
rządami komunistów, przeszło transformację.
Na początku lat dziewięćdziesiątych na Słowacji działało już kilka ty-
sięcy stowarzyszeń. W 1994 r. założona została organizacja parasolowa 
Gremium Trzeciego Sektora, która stała się partnerem dla rządu. Jej ce-
lem była poprawa warunków prawnych i podatkowych, w jakich działał 
sektor non-profit, oraz informowanie opinii publicznej o  działalności 
organizacji pozarządowych.
Druga połowa lat dziewięćdziesiątych była okresem bardziej skompliko-
wanym: to czas istnienia półautorytarnego rządu, który próbował ogra-
niczyć niezależność sektora pozarządowego. Aby lepiej zrozumieć pod-
stawowe czynniki polityczne i  społeczne, które stały się istotne w  tym 
okresie, warto krótko przypomnieć wcześniejsze wydarzenia. Poza trze-
ma podstawowymi, niełatwymi zadaniami (zastąpienie rządów jednej 
partii pluralistycznym systemem politycznym, zbudowanie gospodarki 



125Federalista nr 14-15, grudzień 2013

rynkowej, znalezienie odpowiedniej formy dla koegzystencji Czechów 
i Słowaków we wspólnym państwie) pojawiły się nowe problemy. Rosną-
ce bezrobocie – trzy razy wyższe niż w czeskiej części państwa – stało się 
bolesną rzeczywistością. Obniżył się poziom życia, w następstwie czego 
pojawiły się poważne napięcia społeczne; w jednorodnym wcześniej spo-
łeczeństwie na pierwszy plan wysunęły się nierówności społeczne, które 
doprowadziły do pogłębiających się uczuć frustracji i niezadowolenia.
Po wyborach 1992 w następstwie „aksamitnej rewolucji” doszło do „ak-
samitnego rozwodu”. Ogłoszono sukces pokojowej formy podziału, ale 
wielu obywateli odebrało ten proces z dezaprobatą albo miało ambiwa-
lentne odczucia. Na Słowacji poddano w wątpliwość nie tylko słuszność 
przeprowadzenia podziału bez referendum, ale także dobrą wolę zwy-
cięzców wyborów z 1992 roku, w szczególności Vladimíra Mečiara, lide-
ra Ruchu na rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS).
Mečiarowska mieszanka nacjonalizmu i  populizmu nie była jedynym 
czynnikiem komplikującym sytuację. Budowa państwa narodowego 
okazała się niełatwym wyzwaniem. Na ziemiach czeskich istniała trady-
cja państwowości, działający aparat państwowy, tradycje demokratycz-
ne, Czechy były jednorodne etnicznie i wspierały się na silniejszej go-
spodarce, nowa Republika Słowacka natomiast była w mniej korzystnej 
sytuacji. Administrację państwową i nowe instytucje należało dopiero 
zbudować, niektóre z  nich zupełnie od nowa. Wspieranie gospodarki 
rynkowej było niełatwe ze względu na historię Słowacji – jej opóźnioną 
modernizację i dominację przemysłu ciężkiego, w tym zbrojeniowego. 
Czterdzieści lat życia w socjalistycznym państwie opiekuńczym dopro-
wadziło wielu Słowaków do przekonania, że tak drastyczny wzrost bez-
robocia to zbyt wysoka cena za wolność.
Mečiar, polityk bez skrupułów z autokratycznymi skłonnościami, zbu-
dował swoją popularność i siłę na obietnicy, że rozwiąże problemy kraju, 
jeśli tylko będzie miał możliwość rządzić jako niekwestionowany lider. 
Jego niedemokratyczny styl rządzenia, wkrótce nazwany „mečiary-
zmem”, odcisnął swoje piętno na kulturze politycznej Słowacji. Zasada 
„zwycięzca bierze wszystko”, niechęć do poszukiwania konsensusu, brak 
szacunku dla poglądów mniejszości i określanie krytyki mianem „anty-
słowackiej” i  „antypaństwowej” stały się powszechne. Elity polityczne 
były spolaryzowane, ostre podziały wtargnęły również do słowackich 
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rodzin. I  choć Słowacja miała opozycję polityczną, parę niezależnych 
mediów, względnie autonomiczne związki zawodowe i  uniwersytety 
oraz prężne społeczeństwo obywatelskie, nie wspominając niezależnego 
Trybunału Konstytucyjnego i prezydenta, kraj był daleko za swoimi są-
siadami i nie spełniał kryteriów akcesyjnych Unii Europejskiej i NATO.
Autorytarna postawa rządu miała jednak również niezamierzone pozy-
tywne rezultaty. Obywatele zaczęli przykładać większą wagę do kwestii 
demokracji. Dzięki ogromnej mobilizacji obywatelskiej, współorgani-
zowanej przez sektor pozarządowy, Mečiar został pokonany w wybo-
rach parlamentarnych w  1998 roku przy 84-procentowej frekwencji, 
a do władzy doszła szeroka demokratyczna koalicja. Sytuacja radykalnie 
zmieniła się na lepsze, a w ciągu kolejnych ośmiu lat, 1998-2006, admi-
nistracja prowadzona przez premiera Mikuláša Dzurindę ze Słowackiej 
Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej (SDKÚ) wprowadziła szereg re-
form strukturalnych (część z nich była trudna dla społeczeństwa), które 
stworzyły korzystne warunki dla pomyślnego zakończenia procesu inte-
gracji z UE i NATO.
Pomimo głosów sceptycznych okazało się, że Słowacy są w stanie „grać 
w demokrację”. Istotnie, społeczeństwo słowackie wykazało się imponu-
jącą zdolnością „społecznego uczenia się”, w pewnym sensie powtarza-
jąc swoje doświadczenia z pierwszej połowy XX wieku, kiedy to reżim 
autorytarny wojennej Republiki Słowackiej, sojusznik nazistowskich 
Niemiec Hitlera, odpowiedzialny za wysłanie słowackich Żydów do na-
zistowskich obozów koncentracyjnych, został zakwestionowany przez 
antyfaszystowskie powstanie.
Kolejny rząd koalicyjny kierowany przez Roberta Fico z socjaldemokra-
tycznej partii Smer (SMER-SD) rządził krajem od 2006 do 2010 roku. 
W tym czasie można dostrzec oznaki pogorszenia się jakości demokra-
cji, w tym liczne przypadki partyjnego nepotyzmu, skandale korupcyj-
ne, podważanie mechanizmów kontrolnych, problemy w sądownictwie 
i wykorzystywanie retoryki antywęgierskiej jako narzędzia mobilizacji 
wyborców. W reakcji na te tendencje wybory 2010 wyniosły do władzy 
nowy rząd centroprawicowy z Ivetą Radičovą z SDKÚ na czele. Obiecała 
ona walkę z korupcją, zwiększenie transparentności administracji pub-
licznej oraz poprawę stanu sądownictwa. Zobowiązała się również do 
brania pod uwagę głosu obywateli – w tym celu utworzono Biuro Pełno-
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mocnika Rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które miało 
za zadanie poprawę komunikacji między państwem, trzecim sektorem 
i całym społeczeństwem.
Koalicja jednak upadła ze względu na konflikty wewnętrzne, a przed-
terminowe wybory w 2012 roku zaowocowały spektakularnym zwycię-
stwem Roberta Fico ze Smer-SD, który utworzył rząd jednopartyjny. 
Jego program zakładał wzmocnienie roli państwa, nie było więc jasne, 
jaki rodzaj relacji nowa administracja wytworzy z  trzecim sektorem 
(współpracę, konfrontację, komplementarność czy kooptację), jak bar-
dzo otwarty będzie ten nowy gabinet na kontrolę zewnętrzną i krytykę, 
i  jak będzie się komunikować z przedstawicielami społeczeństwa oby-
watelskiego. Po pewnym wahaniu nowy gabinet zgodził się na dialog 
z trzecim sektorem.
Formalna ciągłość z poprzednim okresem została zachowana poprzez 
funkcję pełnomocnika, którego głównym zadaniem było koordynowa-
nie Planu działania dla Strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
na Słowacji w okresie 2012-2013, jak również Planu działania dla Inicja-
tywy otwarty rząd (obydwa dokumenty zostały przyjęte przez poprzed-
nią administrację). Przedstawiciele trzeciego sektora obecnie zasiadają 
w Rządowej radzie na rzecz pozarządowych organizacji non-profit, jak 
również Rządowej radzie ds. praw człowieka, mniejszości narodowych 
i równouprawnienia. To stworzyło ramy dla bardziej systematycznej ko-
munikacji pomiędzy gabinetem i innymi aktorami społeczeństwa oby-
watelskiego, niż ta, która miała miejsce w  latach 2006-2010 i podczas 
pierwszej kadencji Fico.
Jednocześnie przedstawiciele trzeciego sektora wielokrotnie podkreśla-
li, że ich współpraca z nowym gabinetem nie oznacza, że trzeci sektor 
zrezygnuje ze swojej autonomii i niezależności. Wskazywali oni, że kon-
trola władzy wykonawczej i krytyka jej działania jest równie ważna, jak 
komunikacja i współpraca. Wiele organizacji strażniczych, think tanki 
i działacze obywatelscy kontynuowali swoją niezależną pracę. W 2012 r. 
debata w mediach słowackich koncentrowała się na problemie związa-
nym z pojawiającym się zjawiskiem korporatyzmu. Krytycy twierdzili, że 
chociaż niektóre państwa demokratyczne wypracowały modele częścio-
wo korporatystyczne, to jednak w tych krajach równowagę gwarantują 
rządy koalicyjne, silne uprawnienia nadzorcze parlamentu, wpływowe 
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i  niezależne media oraz sądownictwo o  niepodważalnym autorytecie 
i skuteczności. Ponieważ warunki te nie zostały zapewnione na Słowa-
cji, to próby wprowadzenia korporacyjnego modelu przez rząd jednej 
partii stwarzają poważne zagrożenia. A  dziś, w  roku 2013, następuje 
coraz większa koncentracja władzy – wykonawczej, ustawodawczej, są-
downiczej itp. – w rękach jednego podmiotu politycznego, co spotyka 
się ze wzmożoną krytyką instytucji obywatelskich.

Różnorodność aktywności obywatelskiej 

Do oceny osiągnięć dwóch ostatnich dekad można wykorzystać metafo-
rę szklanki, która jest w połowie pełna lub w połowie pusta. Z bardziej 
optymistycznego punktu widzenia Słowacja jest krajem, który poniósł 
wiele porażek, ale udało mu się podnieść, wprowadzić na nowo zasady 
demokracji i powrócić na ścieżkę integracji euroatlantyckiej. Z perspek-
tywy tego sukcesu zmiany lub perturbacje władzy politycznej nie mają 
aż takiego znaczenia. Jednak Słowacja nadal cierpi z powodu nieefek-
tywnej biurokracji państwowej, powszechnej korupcji i budzącego wąt-
pliwości niesprawnego sądownictwa. Istnieje szkielet instytucji publicz-
nych, ale niektóre z nich nie są rzeczywiście demokratyczne.
Wydaje się, że niezależnie od oceny obecnej sytuacji za najistotniejszy 
problem i wyzwanie stojące przed Słowacją należy uznać potrzebę zmia-
ny mentalności. W tych warunkach aktywni obywatele i ich organizacje 
odgrywają ważną rolę w poprawie jakości demokracji.
Trzeci sektor na Słowacji (inaczej sektor non-profit, pozarządowy lub 
obywatelski) stworzył bogatą, różnorodną i elastyczną sieć form orga-
nizacyjnych, programów, inicjatyw i  pomysłów, dzięki którym nasze 
społeczeństwo idzie do przodu. Zbudował także fundament intelektu-
alny pod reformy społeczne, mechanizmy kontroli władzy, bronił inte-
resów różnych grup obywateli; stał się otwartym forum dla wcześniej 
niesłyszalnych głosów; stworzył ofertę usług społecznych; brał udział 
w  rozwiązywaniu problemów środowiska naturalnego, społecznych 
i zdrowotnych oraz reagował na potrzeby wsi, miast, gmin i regionów. 
Tysiące małych organizacji, inicjatyw, stowarzyszeń i grup wolontariu-
szy udowodniły swoją przydatność poprzez podjęcie pracy, której nikt 
inny wykonać nie mógł, i udało się dokonać niezwykłych rzeczy.
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Pomimo skomplikowanego dziedzictwa niedemokratycznych warun-
ków, zacofania i braku ciągłości, działaczom obywatelskim i wolontariu-
szom udało się zaangażować i zmotywować do działania szersze kręgi 
społeczeństwa, ponieważ zaoferowali zrozumiałe i możliwe do przyjęcia 
koncepcje wolności, solidarności i aktywności, zgodne z demokratycz-
ną modernizacją, obalając dominujący etos obywatelskiej bezradności, 
a także skłonność do stawiania interesów prywatnych ponad dobro pub-
liczne. Wykazali się wyjątkową zdolnością do współdziałania na rzecz 
ważnych celów, prowadzenia kampanii społecznych, znajdowania spo-
sobów pomocy grupom wykluczonym społecznie, angażowania lokal-
nych elit na rzecz społecznie użytecznych działań w wielu dziedzinach 
i znajdowania wsparcia zarówno w kraju, jak i za granicą.
W tej chwili na Słowacji istnieje około 40 różnych platform, federacji 
i  budowanych ad hoc koalicji organizacji obywatelskich, zawiązanych 
w oparciu o wspólne interesy społeczne lub regionalne. Wśród ponad 37 
tys. oficjalnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych istnieje ok. 
33 tys. stowarzyszeń. Według szacunków ekspertów, około jedna trze-
cia z zarejestrowanych organizacji działa aktywnie. Stan ten odpowiada 
sytuacji sektorów pozarządowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech. 
Poza podstawowymi formami prawnymi organizacji pozarządowych, 
funkcjonują też organizacje kościelne. W 2012 r. łączna liczba wszyst-
kich typów organizacji (organizacji pozarządowych i  kościelnych) za-
rejestrowanych w  Republice Słowackiej przekroczyła 40 tys. W  ostat-
nich latach wzrosła też liczba nieformalnych, niezarejestrowanych form 
aktywności obywatelskiej – wspólnot, ruchów miejskich, wolontariatu, 
stowarzyszeń zawodowych i działań organizowanych poprzez interne-
towe serwisy społecznościowe.
Niezbędnym elementem zdrowego sektora pozarządowego stają się 
instytuty badawcze, ośrodki analityczne i  think tanki oraz organiza-
cje pozarządowe podejmujące tematykę praw człowieka i prowadzące 
działania strażnicze. Koncentrują się one na problemach odpowiedzial-
ności władzy i dobrego rządzenia. Nawet jeśli ich działalność to tylko 
nieznaczna część aktywności całego sektora non-profit, to właśnie one 
mają decydujący wpływ na życie publiczne. Podnoszą poziom demokra-
tyzacji, przestrzegania praw człowieka, realizacji reform gospodarczych 
oraz dobrego rządzenia, przede wszystkim poprzez programowanie 
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i  kształtowanie debaty publicznej na temat ważnych problemów spo-
łecznych i realizacji innowacji społecznych.
Instytuty polityczne, naukowcy i  tworzone ad hoc grupy ekspertów 
i uczonych angażowały się w szereg inicjatyw rzeczniczych, takich jak 
inicjatywa reformy struktur administracji publicznej („Na rzecz refor-
my administracji publicznej”, 2000), inicjatywy na rzecz poprawy go-
spodarowania odpadami („Na rzecz dobrego prawa o gospodarowaniu 
odpadami”, 2001), lub te koncentrujące się na podnoszeniu świadomo-
ści społecznej na temat przemocy wobec kobiet (kampania „Co piąta 
kobieta”, 2002). Organizacje społeczeństwa obywatelskiego regularnie 
tworzą szerokie sojusze i prowadzą wspólne kampanie. Być może naj-
ważniejszym sukcesem była ogólnonarodowa kampania z 2000 roku na 
rzecz dostępu do informacji publicznej „Co nie jest tajne, jest publiczne”, 
wspierana przez ponad 120 organizacji pozarządowych i skupiającą po-
nad 100 tys. osób. Eksperci prawni związani z organizacjami pozarządo-
wymi odegrali w tej inicjatywie bardzo ważną rolę.
Stosunkowo nowym zjawiskiem jest rosnąca siła internetowych sieci 
społecznościowych i nowych mediów w organizowaniu aktywności oby-
watelskiej. Według regularnie przeprowadzanego przez Instytut Spraw 
Publicznych badania nad jakością demokracji, w obywatelskim dzienniku 
Changenet między 2004 a 2012 rokiem pojawiło się ponad 200 apeli, pe-
tycji, inicjatyw, deklaracji i publicznych opinii na temat proponowanych 
przepisów. Wspierane były przez dziesiątki tysięcy obywateli. Wśród syg-
natariuszy były znane osobistości życia publicznego, działacze obywatel-
scy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci z różnych dzie-
dzin, reprezentujący różne zawody, reprezentanci samorządów i politycy, 
a także wielu zwykłych obywateli. Te kampanie, inicjatywy i kontrowersje 
dotyczyły różnych spraw: polityk publicznych i kwestii demokracji, rzą-
dów prawa i zasad sprawiedliwości, problemów społecznych i gospodar-
czych, administracji publicznej i samorządowej, sytuacji mniejszości spo-
łecznych i praw człowieka, zagrożeń ze strony nacjonalizmów, ochrony 
środowiska i  dziedzictwa kulturowego, okoliczności działania mediów 
i polityki zatrudnienia w instytucjach publicznych. Inicjatywy na porta-
lu zachęcały do zapoznania się z różnymi zagadnieniami, a często także 
wzywały do interwencji. W publikowanych opiniach – zazwyczaj repre-
zentujących wysoki poziom merytoryczny – wzywano do zmiany.
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Najbardziej udaną z  tych kampanii była inicjatywa ekologiczna sło-
wackiego oddziału Greenpeace i różnych koalicji, które były w stanie 
połączyć aktywność badawczą z  działaniem. Organizatorzy kampa-
nii żądali, aby społeczności lokalne miały prawo wypowiedzenia się 
w sprawie projektów wydobycia uranu w swoich okolicach. Zgodnie 
ze słowackim prawem każda petycja, która uzyska 100 tys. podpisów, 
musi być omówiona przez parlament. Pod petycją dotyczącą tego za-
gadnienia podpisało się 113 tys. osób i  wpłynęła do parlamentu we 
wrześniu 2009 roku. W marcu 2010 roku ustawodawca zgodził się na 
zmiany w  przepisach prawa geologicznego i  górniczego, które przy-
znają społecznościom lokalnym, w tym także władzom miejskim i re-
gionalnym, więcej wpływu na ograniczenie rozwoju wydobycia złóż 
uranu. Było to nie tylko ogromne osiągnięcie słowackiego ruchu eko-
logicznego i inspiracja dla podobnych grup na całym świecie, ale także 
dobry przykład skutecznego działania na rzecz społeczeństwa obywa-
telskiego na Słowacji.
Inicjatywa dotycząca uranu była podręcznikowym przykładem skutecz-
nego współdziałania i  zarządzania obywatelską interwencją przy od-
działywaniu wielu czynników. Dużą rolę odegrały w tej sprawie „mocny” 
temat, profesjonalne przygotowanie i systematyczna praca, znajomość 
norm i przepisów prawnych oraz administracyjnych, umiejętność zna-
lezienia sojuszników i wskazania im potencjalnych korzyści (dla Związ-
ku Miast i Wsi oraz Związku Miast zmiana prawa, do której ostatecznie 
doszło, oznaczała perspektywę wzmocnienia władz lokalnych); atrak-
cyjna kampania; umiędzynarodowienie zagadnienia oraz intensywna 
współpraca z mediami.
Wiosną 2013 roku, w dużej mierze dzięki presji wywieranej przez społe-
czeństwo obywatelskie, organy ścigania w końcu zrezygnowały z postę-
powania karnego przeciwko reżyserce Zuzanie Piussi za reportaż „Cho-
roba trzeciej władzy”, który krytykował opłakany stan sądownictwa na 
Słowacji. Wiele szanowanych osobistości i  organizacji stwierdziło, że 
potencjalny wyrok dla Piussi jest nie tylko poważnym zagrożeniem dla 
wolności słowa i  twórczości artystycznej, ale także rażącym narusze-
niem Konstytucji Słowackiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności.
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Duża liczba aktywnych obywateli i  organizacji społeczeństwa obywa-
telskiego publicznie poparła ogólnonarodowy strajk nauczycieli i, nie 
będąc bezpośrednio zainteresowanymi, na różne sposoby wzięła w nim 
udział.
Po brutalnym incydencie, w  którym policjant z  Hurbanowa zastrzelił 
mieszkających tam Romów, wydawało się, że wybuchną społeczne nie-
pokoje. Zainspirowało to kilka organizacji pozarządowych (m.in. In-
stytut Romski, Centrum na rzecz Badań nad Pochodzeniem i Kulturą 
oraz Słowacki Instytut Mediacji) do wystosowania listu otwartego do 
przedstawicieli rządu, w którym wezwano polityków do powstrzymania 
się od stosowania środków represyjnych przeciw Romom i do zrobienia 
wszystkiego, co mozliwe, aby powstrzymać rosnącą nietolerancję wobec 
Romów, która zaczęła się pojawiać nawet na forach dyskusyjnych. Przy-
wódców politycznych wezwano także, by zaprzestali używania populi-
stycznej retoryki, wykorzystującej temat Romów, i zajęli się problemami 
ubogich społeczności romskich, najbardziej bezbronnej grupy ludności 
na Słowacji, z zachowaniem ich praw obywatelskich i praw człowieka.
W  2012 i  2013 roku doszło do eskalacji długo tłumionych napięć et-
nicznych. Problemy w  tej dziedzinie, zaniedbane przez poprzednie 
dziesięciolecia, dotyczyły nie tylko grup ekstremistycznych, ale tak-
że burmistrzów niektórych miast, którzy wezwali do „ochrony praw 
przyzwoitych ludzi”. W  niektórych publicznych akcjach antyromskich 
uczestniczyło stosunkowo dużo zwykłych mieszkańców.
Open Society Foundation rozpoczęła kampanię społeczną pod nazwą 
„Romowie: oto ich prawdziwa historia”, przedstawiającą historie życia 
poszczególnych Romów. Kampania miała za cel walkę z uprzedzeniami 
i negatywnymi stereotypami, przeciwstawiała się również „negatywnym 
doniesieniom dotyczącym Romów, które długo dominowały w słowa-
ckich mediach”.
Usunięcie – decyzją papieża Benedykta XVI – trnawskiego abp. Róberta 
Bezáka wywołało oburzenie części zainteresowanych obywateli. Według 
ambasady Stolicy Apostolskiej na Słowacji, abp Bezák został usunięty 
w związku z licznymi wnioskami składanymi zarówno przez obywateli, 
jak i  księży, jednak wielu wierzących, popieranych przez kilka szano-
wanych osobistości, zażądało bardziej szczegółowych wyjaśnień. Zwo-
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lennicy arcybiskupa zorganizowali w Bratysławie koncert na jego rzecz, 
wskazując, że działania Bezáka tworzyły pomost pomiędzy różnymi 
wyznaniami, a nawet między wierzącymi i niewierzącymi. Przekazem 
koncertu było hasło: „Szanujemy decyzję Ojca Świętego, ale nie może-
my milczeć. Jesteśmy posłusznymi owcami, ale nie chcemy być stadem”.
W  2012 r. Fundacja Pontis ustanowiła Fundusz na rzecz transparen-
tnej Słowacji w celu poprawienia stanu etyki, przejrzystości, demokracji 
i otoczenia biznesu poprzez wspieranie organizacji strażniczych i ana-
litycznych. Według Fundacji Pontis organizacje, które specjalizują się 
w zwalczaniu korupcji i klientelizmu oraz zwracają uwagę na nieetyczne 
i nieekonomiczne zarządzanie, są niezbędnym element demokracji. Po-
nieważ wiele z nich napotyka trudności w finansowaniu swojej działalno-
ści, Fundusz na rzecz transparentnej Słowacji ma na celu wspieranie ich 
niezależności. Oprócz słowackiego oddziału Transparency International 
Fundacja wspierała w 2012 roku także Instytut Polityki Zdrowotnej oraz 
Via Iuris i Sojusz Fair Play. Via Iuris, znana również jako Centrum Rzecz-
nictwa Obywatelskiego, pomaga obywatelom bronić ich praw i wspiera 
ich udział w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych, ale także 
bierze udział w  reformie systemu sądownictwa Słowacji oraz zwraca 
uwagę na niesprawiedliwość i łamanie prawa. Natomiast Sojusz Fair Play 
działa na rzecz etycznej, przejrzystej, profesjonalnej i skutecznej admi-
nistracji publicznej i politycznej reprezentacji. Kilka lat temu Sojusz Fair 
Play i Via Iuris wspólnie zapoczątkowały przyznawanie „Białego kruka”, 
corocznej nagrody honorującej osoby, które podejmują osobiste ryzyko, 
prezentują odwagę i uczciwość obywatelską i są gotowe stanąć w obro-
nie prawdy i sprawiedliwości, poświęcając swoje dobro osobiste na rzecz 
dobra publicznego. W 2012 r. wyróżnienie zostało przyznane informa-
torom (whistleblowerom), dzięki którym na światło dzienne wyszły nie-
etyczne zachowania osób publicznych i afery korupcyjne.
Dzięki działaniom słowackich organizacji pozarządowych w  obronie 
obywateli, których prawa zostały naruszone przez organy państwa lub 
administracji publicznej, sądy krajowe i międzynarodowe wydały kilka 
istotnych orzeczeń.
Po pierwsze, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Upośledzonym Umysło-
wo z zadowoleniem przyjęło orzeczenie wydane przez Trybunał Kon-
stytucyjny Republiki Słowackiej, który orzekł na korzyść skarżącego 
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w sprawie, w której sąd niższej instancji pozbawił go zdolności do czyn-
ności prawnych i w ten sposób naruszył jego prawo do życia prywatnego 
i rodzinnego, a także prawo do sprawiedliwego procesu oraz równości 
wobec prawa.
Po drugie, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że ukrywanie 
decyzji o zagospodarowaniu terenu, która miała być podstawą do wy-
dania zezwolenia na budowę wysypiska śmieci w miejscowości Pezinok, 
było bezprawne. Decyzja o  lokalizacji składowiska odpadów w  grani-
cach miasta wywołała falę oporu publicznego, który był aktywnie wspo-
magany przez kilka organizacji pozarządowych. Trybunał stwierdził, 
że opinia publiczna powinna mieć dostęp do decyzji planistycznych, 
dotyczących lokalizacji przedsięwzięć, które mają znaczący wpływ na 
środowisko.
Po trzecie, Europejski Trybunał Praw Człowieka w czerwcu 2012 roku 
podjął decyzję na rzecz skarżącej, która została wysterylizowana bez 
swojej zgody, wyrażonej w oparciu o odpowiednie informacje. Poradnia 
na rzecz Praw Obywatela i Człowieka, która reprezentowała skarżącą 
przed ETPC, otrzymała Nagrodę Republiki Francuskiej „Liberté – Ega-
lite – Fraternite” z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Aktywność społeczeństwa obywatelskiego przyjmowała w  2012 roku 
również inne formy – jako przykład można wymienić niektóre z nich.
Doroczna inicjatywa Naše Mesto (Nasze Miasto) zgromadziła 152 or-
ganizacje pozarządowye i  pracowników 80 firm i  organizacji, a  także 
około 5000 wolontariuszy, którzy pomogli posprzątać rzekę Mały Dunaj 
i przylegające do niej parki z dzikimi wysypiskami śmieci oraz pomalo-
wać kilometry ogrodzeń wokół kilkudziesięciu szkół i przedszkoli w 11 
słowackich miastach. Innym przykładem wolontariatu były Zielone Pa-
trole, wspólna nazwa dla grup obywateli, którzy nie chcieli stać bezczyn-
nie i zaczęli sprzątać dziesiątki zanieczyszczonych obszarów.
Fundacja SOCIA, która obchodziła w 2012 roku swoje dziesięciolecie, 
rozpoczęła kampanię „Starość nas dotyczy”. W ramach swojej działal-
ności organizuje również „Dzień Dziadków”, któremu towarzyszy kon-
kurs literacki, a jego celem jest promowanie dobrych stosunków między 
wnukami i  dziadkami. Pierwszą dekadę swojej działalności Fundacja 
oceniała w  następujący sposób: „Wspieramy nowoczesne projekty pi-
lotażowe, dostarczające usługi realizowane w ambulatoryjnych warun-
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kach w  naturalnym środowisku ich odbiorców. Staramy się wspierać 
niezależność naszych beneficjentów, pomóc im w mobilizacji własnych 
zasobów oraz wzmocnieniu relacji z lokalnymi społecznościami. Nasze 
programy grantowe wpłynęły na życie 200 tys. osób, które były w po-
trzebie lub miały poczucie zagrożenia.”
Fundacja Integra zorganizowała „Dzień Zniekształconych Luster”, 
imprezę, której celem było wpłynięcie na postawy ludzi wobec osób 
niepełnosprawnych umysłowo i  eliminowanie uprzedzeń. Natomiast 
Fundacja Karpacka zorganizowała czwartą edycję popularnej imprezy 
zatytułowanej „Motley – miasteczko non-profit”, w którym 11 organi-
zacji ze wschodniej Słowacji zaprezentowało swoje działania na rzecz 
„rozwiązania tych potrzeb społecznych, które są niewłaściwie traktowa-
ne przez organy rządowe, samorządowe lub sektor biznesu”.

Wyzwania na przyszłość

Pomimo bardzo wielu przejawów aktywności obywatelskiej nie można 
pominąć milczeniem przeszkód, które utrudniają organizacjom poza-
rządowym wniesienie większego wkładu w poprawę jakości życia i de-
mokracji na Słowacji.
Po pierwsze, kliki polityczne nadal odgrywają wielką rolę. Establishment 
dąży do stworzenia „klasy politycznej”, która działa w zamkniętych krę-
gach wzajemnego wsparcia i nie ma zamiaru słuchać niezależnych gło-
sów z zewnątrz. Co więcej, niektóre stowarzyszenia stworzono nie po 
to, aby zajmować się potrzebami obywateli, ale raczej by pomóc kliente-
listycznym kręgom pasożytować na finansach publicznych.
Po drugie, współpraca między rządem a organizacjami pozarządowymi 
jest często tylko nominalna. Przedstawiciele rządu zapraszają organiza-
cje pozarządowe do wzięcia udziału w opracowywaniu, dyskusji i prze-
glądzie inicjatyw legislacyjnych, a także strategii i polityk, ale ich opinie, 
wnioski i postulaty wielokrotnie są ignorowane. Ponadto rozdrobnienie 
inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych osłabia ich zdol-
ność do zorganizowanego działania w  opozycji wobec establishmen-
tu. Kilku urzędników państwowych dobrze rozumie istotę i  charakter 
aktywności obywatelskiej, dlatego wolą negocjować raczej z  korpora-
cyjnymi strukturami reprezentującymi różne interesy niż z  wolnymi, 
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aktywnymi obywatelami. Dlatego inicjatywy obywatelskie powinny pra-
cować nad udostępnianiem swoich idei szerszej publice oraz decyden-
tom, nad dotarciem do różnych grup i kręgów, aby dzięki temu mogły 
zwiększyć swój wpływ i zasięg oddziaływania. Wreszcie, ze względu na 
częste zmiany w zarządach i wśród pracowników organów administra-
cji publicznej, urzędom brak pamięci instytucjonalnej, co sprawia, że 
trudno zachować ciągłość współpracy i opierać się na wcześniejszych 
osiągnięciach.
Po trzecie, istnieją pewne ograniczenia uniemożliwiające rozszerzenie 
kręgów partycypacji społecznej. Początek gospodarki rynkowej przy-
niósł nowy rodzaj indywidualizmu, przejawiający się w nowych formach 
wyrafinowanej konsumpcji ludzi zamożnych z jednej strony, a z drugiej 
spowodował koncentrację ludzi borykających się z ubóstwem i brakiem 
bezpieczeństwa socjalnego na codziennym „związywaniu końca z koń-
cem”. Niektórzy ludzie nie angażują się, ponieważ zdają sobie sprawę, 
jak znaczny wysiłek musieliby włożyć w próbę zmiany swojego położe-
nia i jak rzadko ten wysiłek kończy się sukcesem. Organizatorzy różne-
go rodzaju protestów, kampanii i prób rewizji prawa na masową skalę 
mogliby nam wiele powiedzieć o  swojej frustracji. Oczywiście spadek 
zainteresowania partycypacją można też tłumaczyć niezamierzonym 
skutkiem otwarcia Słowacji na świat. Ludzie ambitni i  pewni siebie, 
zwłaszcza młodsi, mają teraz do wyboru: dołączyć do walki o poprawę 
sytuacji na Słowacji lub szukać innych opcji – na przykład wyjechać na 
studia za granicę lub tam rozwijać swoją karierę zawodową. Wszystkie 
te czynniki składają się na obniżoną zdolność jednostek do angażowania 
się w życie publiczne.
Po czwarte, wielu organizacjom pozarządowym brakuje zdolności do 
inwestowania w działania wolontariackie. Partycypacja społeczna osła-
biona jest z powodu niedostatecznego finansowania. Pieniądze z  fun-
duszy strukturalnych UE są często niedostępne dla organizacji pozarzą-
dowych. Kryzys gospodarczy nie tylko utrudnia pozyskanie środków od 
darczyńców indywidualnych i od osób prawnych, ogranicza potencjalne 
wsparcie rządu dla organizacji pozarządowych, ale także zmniejsza za-
interesowanie jednostek, rodzin i organizacji wolontariatem.
Po piąte, koncentracja na planach gospodarczych, wskaźnikach, licz-
bach i „twardych faktach” pośrednio wpływa na mentalność, mniejszą 
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wrażliwość na pojęcia takie jak solidarność, wspólnota, więzi społeczne 
i kapitał społeczny, które mogłyby stać się punktem wyjścia do rozmów 
dotyczących zasobów demokracji na Słowacji i za granicą. Media są peł-
ne doniesień o rozczarowaniu i niezadowoleniu społeczeństwa. Ogólny 
spadek zaufania społecznego, które jest kołem napędowym chęci zrze-
szania się i  współpracy, nakierowanych na rozwiązywanie wspólnych 
problemów i  poprawy jakości życia, uniemożliwia zdrowy rozwój po-
tencjału sektora obywatelskiego.
Na szczęście w tym samym czasie pojawiają się tendencje zmierzające 
w przeciwnym kierunku. 
Po pierwsze, wzrasta udział obywateli w rozwoju społeczeństwa i róż-
nych formach aktywności lokalnej, zarówno miejskiej, jak i wiejskiej. Po-
wstało kilkadziesiąt nowych inicjatyw, pojawili się nowi liderzy. Przede 
wszystkim dotyczy to obszarów takich, jak ochrona środowiska, trans-
port, kultura, architektura, edukacja i rozrywka.
Po drugie, rozwijają się działania organizacji pozarządowych w sferze 
działalności społecznej – koncentrują się głównie na opiece nad oso-
bami starszymi i  chorymi, także cierpiącymi na choroby przewlekłe, 
powstają hospicja i ośrodki kryzysowe. Swoją działalnością organizacje 
uzupełniają luki, których nie jest w stanie wypełnić państwo i które nie 
są wystarczająco atrakcyjne dla biznesu.
Po trzecie, swój wpływ na proces legislacyjny starają się zwiększyć rów-
nież organizacje zawodowe, które walczą o prawa i interesy określonych 
grup zawodowych. W tym samym czasie członkowie różnych zawodów 
zaczęli angażować się w działania na rzecz interesu publicznego.
Po czwarte, wiele z nowych projektów i programów ma również wymiar 
biznesowy, częściej można w  nich dostrzec ducha przedsiębiorczości 
i  lepsze zrozumienia świata korporacyjnego, dzięki czemu pojawia się 
szansa na wprowadzenie niezbędnej dynamiki do sektora non-profit.
Po piąte, u podstaw obywatelskiego zaangażowania w te nowe tendencje 
leży etos obywatelski, który ma wiele korzystnych cech: poczucie oso-
bistej odpowiedzialności za stan otaczającego nas świata, przekonanie, 
że te działania są sensowne, celowe i istotne, oraz dążenie do sprawied-
liwości społecznej.
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Historyczny kamień milowy

W ciągu niespełna wieku, od powstania Republiki Czechosłowackiej je-
sienią 1918 roku aż do teraz, Słowacja przeszła niezwykle dramatyczny 
rozwój. Sześć modeli zarządzania państwem, trzy systemy polityczne, 
w trakcie których na przemian wdrażano różne reżimy. W chwili pisania 
tych słów, latem 2013 roku – relacja demokratycznych i niedemokra-
tycznych reżimów została wyrównana. Przez około połowę tego okresu 
mieszkańcy Słowacji żyli pod rządami autorytarnymi, czasami nawet 
w warunkach totalitarnych, a przez drugie tyle korzystali z wolności.
To jakość i rozwój społeczeństwa obywatelskiego będą decydować o kie-
runku, w którym w kolejnych latach odchyli się wahadło odmierzające 
nadchodzące dekady istnienia Słowacji.
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Transparentność organizacji pozarządowych 
w krajach Grupy Wyszehradzkiej.  

Wyzwania i praktyka
Ryszard Skrzypiec

1. Znaczenie transparentności  
w działaniach organizacji pozarządowych

Transparentność – rozumiana jako czytelność wszelkich procesów de-
cyzyjnych – to istotny aspekt etyki działania organizacji pozarządo-
wych1, który wpływa na ich wizerunek w społeczeństwie, przekłada się 
na możliwości pozyskiwania zasobów i  w  efekcie determinuje jakość 
działania oraz zdolność do osiągania założonych przez nie celów.
Transparentność działania organizacji pozarządowych ujmowana bywa 
zarówno w regulacjach prawnych – np. w polskiej ustawie o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie2 czy słowackiej ustawie o or-
ganizacjach niedochodowych prowadzących działalność pożytku pub-
licznego (Zákon o  neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby)3 – jak i dokumentach samoregulacyjnych: sektorowych 
(np. węgierski kodeks etyki fundraisingu organizacji pozarządowych 
Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe)4 i środowiskowych (np. znak 
jakości Známka kvality czeskiego Forum Darczyńców5, kodeks wykorzy-
stywania wizerunku i informowania o prowadzonych działaniach Kódex 
1 Dla uproszczenia posługujemy się w tekście ogólnym terminem „organizacje pozarzą-
dowe” lub zamiennie „organizacje społeczeństwa obywatelskiego” bez uwzględniania 
zróżnicowania charakterystycznego dla każdego z państw V4. 
2 http://pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.
html (dostęp 8.02.2014 r.).
3 http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&LngID=0&zzsrlnkid=
5229159&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=13686&pa=15169 (dostęp 8.02.2014 r.).
4 http://www.atlathatosag.eu/etikai_kodex_leiras (dostęp 8.02.2014 r.).
5 http://donorsforum.cz/sluzby-a-projekty/znamka-kvality.html (dostęp 8.02.2014 r.).
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používania obrazov a  podávania správ słowackich organizacji działają-
cych w dziedzinie pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju6).

2. Transparentność organizacji pozarządowych  
z państw V4 w praktyce

W każdym z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) przed organizacjami 
pozarządowymi stoją innego rodzaju wyzwania w zakresie transparen-
tności, wydaje się jednak, że wspólnym jest niedostatek informacji na te-
mat samych organizacji, podejmowanych przez nie działań i osiąganych 
rezultatów. Znajduje to potwierdzenie w wynikach ostatniego Indeksu 
Stabilności (CSO Sustainability Index) z 2012 roku7.
W przypadku czeskich organizacji pozarządowych wskazuje się na dwa 
istotne problemy: niewielki odsetek organizacji publikujących raporty 
roczne na swoich stronach internetowych oraz, nierzadko, słabą jakość 
tych publikacji8.
W przypadku polskich organizacji stwierdza się, że choć wiele z nich 
publikuje swoje raporty roczne, co zresztą pozytywnie wpływa na ich 
rozwój, to jednak w przypadku wielu z nich trudno uzyskać wiarygod-
ne informacje o finansach, kadrach czy innych istotnych aspektach ich 
funkcjonowania. Co więcej, wskazuje się, że tylko nieliczne organizacje 
opracowały i wdrożyły kodeksy etyczne.
Na Słowacji jedynie organizacje prowadzące działalność pożytku pub-
licznego i fundacje mają obowiązek publikowania raportów rocznych9, 
jednak niektóre z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, nie mając 
tego obowiązku, publikują jednak raporty – bądź dla zademonstrowania 
swojej przejrzystości bądź jako element strategii fundraisingowych.
Węgierskie organizacje pozarządowe są zobowiązane na mocy przepi-
sów prawa do publikowania raportów z działalności, jednak sektor po-
zarządowy, jak do tej pory, nie wypracował wspólnego kodeksu etycz-

6 http://www.mvro.sk/sk/kodexy/kodex (dostęp 8.02.2014 r.).
7 http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society (dostęp 8.02.2014 r.).
8 Zob. także raport o transparentności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Cze-
chach Pavela Bachmanna Transparentnost organizací občanské společnosti, http://
www.avpo.cz/sdata/Bachman_monografie_141.pdf (dostęp 8.02.2014 r.).
9 Paragraf 34 przywołanej już tu ustawy o organizacjach.
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nego czy mechanizmów samoregulacji w zakresie transparentności. Co 
więcej, tylko nieliczne organizacje aktywnie promują te zachowania 
wśród swoich potencjalnych partnerów i opinii publicznej.

3. Działania wzmacniające transparentność organizacji 
pozarządowych w państwach V4

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że tylko część organizacji po-
zarządowych z państw V4 stosuje się do wymogu transparentnego dzia-
łania, rozumianego tu jako jak najszersze informowanie o  wszystkich 
(merytorycznych, finansowych, kadrowych i wszelkich innych) aspek-
tach działania organizacji. Motywacje po temu są generalnie dwojakiego 
rodzaju: obowiązek wynikający z przepisów prawa10 i dbałość o relacje 
z otoczeniem, na rzecz którego i w którym organizacja prowadzi dzia-
łalność, sprzyjające pozyskiwaniu zasobów niezbędnych do realizacji 
założonych celów.
Organizacje – świadome skutków braku transparentności swojego dzia-
łania – w  każdym z  państw V4 podejmują inicjatywy zmierzające do 
zwiększenia stopnia realizacji tego wymogu. Inicjatywy mają zarówno 
charakter systemowy (np. w  postaci kart zasad, kodeksów etyki, baz 
danych), jak i  jednostkowy (np. Biuletyny Informacji Publicznej – BIP 
wdrażane przez pojedyncze polskie organizacje pozarządowe, przywo-
łany już tu kodeks ochrony wizerunku przyjęty przez słowacką Platfor-
mę MVRO – Platforma mimovládnych rozvojových organizácií).
Poniżej prezentujemy przegląd wybranych rozwiązań wdrożonych 
w poszczególnych państwach.
Czeski Znak Jakości (Známka kvality) przyznawany jest na dwa lata 
przez Forum Darczyńców (Fórum dárců) fundacjom i  funduszom bę-
dącychm członkami Forum. Jego celem jest zwiększenie zaufania do 
tych instytucji. Otrzymanie Znaku Jakości wymaga od zainteresowanej 
organizacji spełnienia określonych warunków w  zakresie zarządzania 
i  administracji, gospodarki finansami, etycznego działania i  odpowie-

10 Niestety, poziom spełniania wymogów prawnych także bywa stosunkowo niski, jak ma to 
miejsce w przypadku realizacji obowiązku przesyłania sprawozdań przez polskie fundacje 
właściwym ministerstwom nadzorującym ich działanie. Zob. np. R. Bosiacki, Fundacje bez 
kontroli, http://www.rp.pl/artykul/960411.html?print=tak&p=0 (dostęp 9.02.2014 r.)
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dzialności, zasad udzielania dotacji, czy komunikacji z otoczeniem. Pro-
cedura przyznania Znaku ani nie ma charakteru kontroli finansowej, ani 
nie dubluje obowiązków nakładanych na organizacje z mocy przepisów 
prawa, natomiast wzmacnia przejrzystość ich działania. 
Transparentności działania słowackich organizacji pozarządowych – 
choć nie jest im dedykowana wprost – sprzyja prowadzona przez orga-
nizację Aliancia Fair-play baza informacji o środkach publicznych Data-
nest11, zawierająca m.in. rejestry organizacji pozarządowych, zamówień 
publicznych, dotacji udzielonych przez słowackie instytucje publiczne, 
także w ramach mechanizmów EOG i ze środków Unii Europejskiej.
Na poziomie rozwiązań indywidualnych na uwagę zasługują publikowane 
przez niektóre organizacje rejestry korzyści osób pełniących funkcje kierow-
nicze i nadzorcze w organizacji (np. Transparency International Slovensko12).
W 2010 roku polskie organizacje pozarządowe dokonały przeglądu i rewi-
zji Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. W jednym z punk-
tów tego dokumentu zapisano, że „Działalność merytoryczna i finansowa 
organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną 
troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez 
osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na 
zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków”13. Niestety do-
kument ma formę jedynie deklaracji i nie został wyposażony w żadne me-
chanizmy wdrożeniowe. Pomimo tego ograniczenia stał się inspiracją do 
realizacji działań służących wypracowaniu „narzędzi pomocnych w pra-
widłowym funkcjonowaniu” organizacji pozarządowych w zakresie trans-
parentności (np. w ramach projektu „BIPnij dla przejrzystości i transpa-
rentności NGO”, realizowanego przez Stowarzyszenie MOST14). 
Na poziomie rozwiązań jednostkowych na uwagę zasługuje zakładanie 
przez organizacje pozarządowe stron BIP i publikowanie na nich istotnych 
informacji na swój temat, w tym, obok podstawowych danych, także rapor-
tów, rejestrów umów, informacji o projektach realizowanych ze środków 
publicznych (np. Stowarzyszenie Sieć obywatelska – Watchdog Polska15).
11 http://datanest.fair-play.sk (dostęp 9.02.2014 r.).
12 http://www.transparency.sk (dostęp 9.02.2014 r.).
13 http://ofop.eu/node/155 (dostęp 9.02.2014 r.).
14 http://www.mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:bip-
nij-dla-przejrzystoci-i-transparentnoci-ngo&catid=42:aktualnosci (dostęp 9.02.2014 r.).
15 http://bip.siecobywatelska.pl/ (dostęp 9.02.2014 r.).
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Węgierski kodeks etyki fundraisingu Adománygyűjtő Szervezetek Eti-
kai Kódexének – opracowany w 2012 roku z  inicjatywy Nonprofit In-
formációs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK, fundacja centrum 
informacji i  szkoleń dla organizacji non-profit) – ma przyczynić się 
do zwiększenia wiarygodności organizacji pozarządowych i  przedsię-
biorstw non-profit. Reguluje i weryfikuje cztery obszary działania pod-
miotów, które dobrowolnie zadeklarują jego wdrożenie: wiarygodność, 
legalność, przezroczystość (m.in. zarządzania i pozyskiwania funduszy) 
oraz jawność (publikowanie informacji i  raportów z  działania organi-
zacji na portalu Nonprofit Önarckép – baza danych o organizacjach16). 
Wdrożenia zapisów Kodeksu organizacja dokonuje na zasadzie samore-
gulacji, zaś wątpliwości rozpatruje Komisja Etyki17.

4. Wyzwania w zakresie transparentności organizacji 
pozarządowych w państwach V4

Najważniejszymi wyzwaniami w  zakresie transparentności, którym 
powinny sprostać organizacje pozarządowe w  państwach V4, są: upo-
wszechnienie mechanizmów wśród potencjalnych użytkowników oraz 
upowszechnienie informacji o nich w społeczeństwie. Właśnie na te dwa 
aspekty zwracają uwagę autorzy krajowych raportów w ramach badania 
CSO Sustainability INDEX wskazując na niewielką – liczącą kilka lub kil-
kadziesiąt organizacji, z reguły dużych i profesjonalnych – liczbę sygna-
tariuszy tych dokumentów oraz słabą ich promocję w społeczeństwie18.
Podsumowując – wydaje się, że odpowiedź na pytanie „Czy wdrożenie 
przez organizacje pozarządowe mechanizmów wzmacniających trans-
parentność działania i  upowszechnienie tego faktu w  społeczeństwie 
może uchronić je przed takimi patologiami, jak np. defraudacja środków 
finansowych Fundacji Kidprotect czy nagonka na WOŚP w Polsce?” nie 
jest jednoznaczna. Co jednak nie zwalnia organizacji pozarządowych od 
wzmacniania tego aspektu ich działania.

16 http://nonprofit.hu/ (dostęp 9.02.2014 r.).
17 http://www.niok.hu/etikai_kodex.html (dostęp 9.02.2014 r.).
18 Por. np. http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CZE.pdf i  http://
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/HUN.pdf (dostęp 9.02.2014 r.).
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26 listopada 2013 – Konferencja „Zasada partnerstwa w krajach V4”
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Udział organizacji pozarządowych  
w procesie stanowienia prawa  

i tworzenia polityk publicznych
(na przykładzie planowania perspektywy finansowej 2014-2020)

Piotr Frączak

Organizacje pozarządowe coraz szerzej uczestniczą w procesie stano-
wienia prawa i tworzenia polityk publicznych. Jest to szczególnie waż-
ne w kontekście przygotowywania rozwiązań systemowych w zakresie 
wdrażania funduszy europejskich. W tym obszarze bowiem dodatkowo 
nałożone są na Polskę (jako kraj członkowski UE) dodatkowe obowiąz-
ki związane z realizowaniem zasady partnerstwa przy programowaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i  ewaluacji perspektywy finansowej 2014-
2020. Niniejsza analiza próbuje pokazać, w jaki sposób zasada partner-
stwa mieści się w praktyce udziału polskich organizacji pozarządowych 
w podejmowaniu decyzji publicznych. 

Udział obywateli w rządzeniu

To, że obywatele powinni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez 
władze publiczne (różnego szczebla), wydaje się oczywistością. W róż-
nego rodzaju deklaracjach – od poziomu Unii Europejskiej po lokalny 
samorząd – pojęcia dialog, partnerstwo, partycypacja, konsultacje od-
mieniane są przez wszystkie przypadki. Jednak wiele kwestii jest ciągle 
jeszcze nie do końca jasnych, często różnie interpretowanych. I rozbież-
ności te nie dotyczą jedynie różnic między podejściem administracji 
i strony społecznej. W wielu kwestiach dyskusja toczy się również we-
wnątrz sektora organizacji pozarządowych. Mamy tu różne podejścia, 
a co za tym idzie, różne wizje modelowych rozwiązań. Konieczne jest 
jednak uwspólnienie pewnych założeń, definicji i wizji udziału organiza-

Temat do dyskusji
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cji w rządzeniu wspólnotą samorządową, krajem, Unią Europejską, tak 
aby, pomimo różnic w podejściu, proces konsultowania i współdecydo-
wania był wystarczająco przejrzysty i dostępny. Konieczne jest również 
uznanie, iż udział organizacji pozarządowych (podobnie jak partnerów 
w tradycyjnym dialogu społecznym) w procesie decyzyjnym jest równo-
ległym i nie mniej ważnym jego elementem do konsultacji publicznych.

Rola organizacji pozarządowych

Rola organizacji pozarządowych w  życiu społecznym, gospodarczym 
i politycznym jest bardzo szeroka. Próba sprowadzenia jej do jednego 
wymiaru musi prowadzić do nieporozumień. Różnorodność celów oraz 
form organizacyjnych NGO, a także fakt, że są one emanacją oddolnej 
aktywności obywatelskiej, zmusza do różnicowania podejścia. Weź-
my choćby podstawowy podział organizacji na usługowe i rzecznicze. 
Pierwsze zajmują się zmienianiem świata poprzez bezpośrednie świad-
czenie usług społecznych, drugie zainteresowane są zmianami syste-
mowymi. Oba rodzaje organizacji pełnią jednak znaczącą, choć różną, 
funkcję w procesie decyzyjnym. Dodatkowo działania organizacji czę-
sto wykraczają poza działania określone w systemie. W zakresie usług 
– obok realizowania zadań publicznych – organizacje prowadzą dzia-
łania alternatywne, uzupełniające wobec istniejącego systemu świad-
czenia usług, często też działają na obszarach, które pozostają poza za-
interesowaniami polityk publicznych. Podobnie w rzecznictwie – obok 
udziału w konsultacjach społecznych czy zinstytucjonalizowanym dia-
logu społecznym organizacje podejmują działania wykraczające poza 
bezpośrednie wpływanie na proces decyzyjny. Często pełnią funkcje 
edukacyjne (budowanie świadomości, wyrabianie nawyków) czy mo-
bilizacyjne (organizowanie opinii publicznej). Chociaż więc nasza ana-
liza dotyczy jedynie bezpośredniego wpływu na decyzje publiczne, to 
musimy podkreślić, że sfera działalności pozasystemowej w wielu przy-
padkach przesądza o rzeczywistym znaczeniu organizacji w procesach 
decyzyjnych. To właśnie zaplecze społeczne i merytoryczne organizacji, 
ich możliwości wpływania na opinię publiczną, są często głównym argu-
mentem za włączaniem ich w proces decyzyjny. 
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  W ramach systemu Poza systemem

Usługowe Wyręczanie administracji Wymuszanie zmian poprzez konkurencję, two-
rzenie alternatywnych rozwiązań

Rzecznicze Bezpośredni nacisk na władzę Pośredni nacisk na władzę

Organizacje, poza tym, że różnie podchodzą do sposobu zmiany świa-
ta, często reprezentują różne (czasem sprzeczne) interesy, występują 
w imieniu różnych wartości, mogą – i powinny – pełnić kilka różnych 
funkcji (z tym, że najczęściej te różne funkcje realizowane są przez róż-
ne organizacje) w procesie decyzyjnym. Można je, dla potrzeb wywodu, 
podzielić na trzy podstawowe:

1. Funkcje strażnika procesu
Jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed organizacjami (szcze-
gólnie tymi typu watch dog), jest zapewnienie transparentności, zrozu-
miałości i dostępności dla obywateli procesu stanowienia dokumentów 
rządowych. Tu organizacje, tak jak obserwator przy komisji wyborczej, 
mają za zadanie pilnować, aby procedury były wypełniane, aby nie docho-
dziło do działań budzących wątpliwości, aby obywatele mogli (nie tylko 
teoretycznie) korzystać ze swoich uprawnień. Obecnie jest szczególnie 
dużo takich organizacji, które walczą o procedury, a nie o konkretne roz-
wiązania. Dla przykładu Watch DOG Polska pilnuje prawa obywateli do 
dostępu do informacji publicznej. Obywatelskie Forum Legislacji zabiega 
o przejrzystość stanowienia prawa. Organizacje takie, jak Fundacja Stocz-
nia zabiegają o tworzenie dobrych zasad konsultacji. Inne, jak np. Instytut 
Spraw Obywatelskich, walczą z fikcyjnością instytucji referendów i oby-
watelskiej inicjatywy ustawodawczej lub, jak np. inicjatywy profrekwen-
cyjne, zabiegają o pełny udział obywateli w procesie demokratycznym. 

2. Funkcje eksperckie
Organizacje pozarządowe mogą i powinny pełnić ważną funkcję eksper-
cką. W dziedzinach, w których działają, bardzo często mają usystematy-
zowaną wiedzę, i to w dużej mierze opartą na praktyce. To wśród osób 
na stałe współpracujących z organizacjami pozarządowymi są eksperci, 
którzy często w  bardzo wąskich dziedzinach posiadają wyspecjalizo-
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waną wiedzę. Dlatego włączanie takich organizacji w proces decyzyjny 
ma wielkie znaczenie dla jakości jego ostatecznego wyniku. Organiza-
cje zrzeszające np. przedstawicieli różnych zawodów, rodziców dzieci 
z  określonymi niepełnosprawnościami, różnego rodzaju pasjonatów 
mogą stać się źródłem wiedzy eksperckiej w inny sposób niedostępnej. 
W tych organizacjach wiedza teoretyczna jest łączona z praktyką, testo-
wane są działania innowacyjne, na małą skalę próbuje się rozwiązywać 
często poważne społeczne problemy. Pominięcie takiego zaplecza eks-
perckiego nie wydaje się być w żadnym wypadku uzasadnione. 

3. Funkcje obywatelskie (reprezentacji)
Organizacje pozarządowe działające na rzecz poszczególnych grup 
potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujące 
w imieniu różnych mniejszości albo po prostu obywateli o podobnych 
celach lub zainteresowaniach, nie tylko posiadają wiedzę ekspercką, 
ale też są reprezentantem tych środowisk. Przypomnijmy, jak widział 
rolę organizacji pozarządowych (ówczesnych stowarzyszeń) de Tocque-
ville. Traktował je jako „oświeconego i  potężnego obywatela, którego 
nie można w  dowolny sposób samowolnie naginać ani po cichu gnę-
bić i który, broniąc swoich własnych praw przed zakusami władzy, ra-
tuje jednocześnie wolność powszechną”. Prawo zrzeszania jest jednym 
z podstawowych praw obywatelskich i to dzięki niemu we współpracy 
z innymi obywatel ma prawo wspólnie zabiegać o swoje interesy, pro-
pagować wyznawane wartości, występować wobec innych instytucji. 
W takim wypadku organizacje pozarządowe mogą nie tylko występo-
wać w  imieniu swoich członków, ale też reprezentować szersze grono 
osób (mogą zostać uznane za reprezentatywne), występować w imieniu 
innych osób pozbawionych praw (np. dzieci, ubezwłasnowolnionych), 
w imieniu przyszłych pokoleń, zwierząt, abstrakcyjnych idei.
Zdarza się, że w procesie podejmowania decyzji jedna i ta sama organizacja 
pełni różne funkcje. Jednak dla przejrzystości procesu legislacyjnego, a tak-
że unikania podejrzeń o pozostawanie w konflikcie interesów, należy jasno 
rozdzielać działania związane z realizowaniem poszczególnych funkcji, bo-
wiem zarówno metody działania, jak i obowiązujące zasady nie są jednako-
we dla różnych ról (por. np. standardy działania organizacji strażniczych)1. 
1  Krzysztof Izdebski, Etyczne standardy działań strażniczych, Tezy do dyskusji nr 8, Sto-
warzyszenie Dialog Społeczny 2009 – http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/Tezy%20
do%20dyskusji%20nr%208.pdf
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Próba dookreślenia pojęć

Jednym z podstawowych utrudnień debaty nad rolą organizacji poza-
rządowych w rządowym procesie stanowienia prawa i tworzenia polityk 
publicznych są problemy terminologiczne. Z jednej strony często poja-
wiają się pojęcia bliskoznaczne stosowane zamiennie, z drugiej – próbu-
je się wypracowywać bardziej precyzyjne sformułowania (przykładem 
może tu być próba wprowadzenia pojęcia „konsultacji publicznych”). 
W dokumentach zdarzają się więc czasem takie niezgodne z zapisami 
ustawowymi sformułowania, jak „organizacje pozarządowe i stowarzy-
szenia” (choć z definicji ustawowej stowarzyszenia są organizacjami po-
zarządowymi), brakuje jednoznacznych przesądzeń np. na temat tego, 
czy w  pojęciu partnerów społecznych mieszczą się organizacje poza-
rządowe2. Wydaje się zatem konieczne doprecyzowanie poszczególnych 
sformułowań, tak aby przynajmniej w dyskusji wewnątrzsektorowej i we 
wspólnych wystąpieniach mówić „jednym językiem”.

1. Między konsultacjami a dialogiem obywatelskim 
W zasadach konsultacji przyjętych przez rząd wyraźnie podkreśla się, 
że choć „[k]onsultacje są kluczowym sposobem włączania obywateli 
w proces podejmowania decyzji”, to nie wyczerpują one mechanizmów 
partycypacji, a „[i]nnymi sposobami poznawania i uwzględniania pre-
ferencji obywateli w okresie między wyborami są m.in. szeroka deba-
ta publiczna, wysłuchania publiczne, badania opinii publicznej i  zin-
stytucjonalizowany dialog obywatelski i  społeczny”3. W dokumentach 
unijnych wręcz mówi się nie tylko o konsultowaniu, ale także o współ-
decydowaniu. Różnica między zasięganiem opinii a wspólnym wypra-
cowywaniem rozwiązań (w  pewnym sensie z  taką sytuacją mamy do 
czynienia w komitetach monitorujących fundusze europejskie) jest za-
sadnicza i wrzucanie wszystkiego do jednego worka pod nazwą „konsul-
tacje” utrudnia porozumienie. 
2  W obecnym okresie programowania stosowano pojęcie partnerów społeczno-gospo-
darczych, które zawierało w sobie i tradycyjnych partnerów, i organizacje pozarządowe. 
W obecnej perspektywie wszystko wskazuje na to, że pojęcie partnerów społecznych 
(strony społecznej) będzie szersze i dotyczyć będzie tak partnerów społeczno-gospodar-
czych (tradycyjni partnerzy społeczni), jak i organizacji pozarządowych.
3  KONSULTACJE SPOŁECZNE – JAK SPRAWIĆ, BY BYŁY LEPSZE? Propozycja Kodeksu 
Konsultacji i ścieżka wdrożenia, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Czerwiec 2012 – 
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/06/konsultacje-spo%C5%82eczne.pdf
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2. Konsultacje społeczne, publiczne, eksperckie i lobbing
Problemy z nieprecyzyjnym rozumieniem pojęcia konsultacji prowadzą 
nas do prób rozróżnienia różnych ich typów – konsultacji społecznych, 
publicznych i eksperckich. 
Konsultacje społeczne często utożsamia się choćby z prawem do opi-
niowania aktów prawnych, np. przez związki zawodowe i  organizacje 
pracodawców w ramach Komisji Trójstronnej, czyli elementami dialogu 
społecznego4. Stąd próba wprowadzenia pojęcia konsultacji publicznych 
jako szerokich konsultacji, w których może wziąć udział każdy. Osobną, 
często pojawiającą się kategorią są konsultacje eksperckie, w których ad-
ministracja zasięga zdania ekspertów w danej dziedzinie. Wysłanie do-
kumentu do konkretnych organizacji, często nazywane konsultacjami, 
jest właściwie zasięganiem opinii. Administracja uznaje konkretne or-
ganizacje z jakiegoś powodu za na tyle ważne, że chce poznać ich zdanie. 
Z drugiej strony, ustawa o prowadzeniu działalności lobbingowej mówi, 
że „w rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie 
prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia 
wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”, co 
właściwie oznacza, że nawet udział w konsultacjach publicznych na te-
mat projektu ustawy można uznać za działalność lobbingową. 

3. Proces konsultacji a konsultacje publiczne jako narzędzie
Zasady konsultacji mówią wyraźnie, że konsultacje powinny być prze-
widywalne – „powinny być prowadzone od początku prac nad zmianą 
i od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zapla-
nowany sposób i w oparciu o czytelne reguły”. Nie oznacza to jednak, że 
konsultacje to jeden ciągły proces od założeń po ostateczny dokument. 
Są one konkretnym narzędziem do zebrania uwag dotyczących konkret-
nej kwestii lub konkretnego dokumentu. Dlatego powinny być określo-
4  Oczywiście wiele nieporozumień dotyczy również rozróżnienia dialogu społecznego 
i obywatelskiego. Najczęściej przyjmuje się, że dialog z tradycyjnymi partnerami spo-
łecznymi jest społeczny, a z organizacjami pozarządowymi – obywatelski. Jednak nie 
zawsze stosuje się takie rozróżnienie. W dokumencie rządowym Strategia Sprawne Pań-
stwo stwierdza się, że „dialog społeczny wpisuje się w dialog obywatelski, który – jako 
pojęcie szersze – obejmuje także dialog z  organizacjami pozarządowymi oraz dialog 
społeczny rozumiany jako zinstytucjonalizowany dialog z organizacjami pracodawców 
i związkami zawodowymi. Zagadnienie dialogu społecznego jest m.in. przedmiotem za-
pisów w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”.
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ne czasowo. Co więcej, na ich czas powinny być zawieszone prace nad 
dokumentem, tak aby konsultacje nie okazały się fikcją (ma to zapobiec 
zgłaszaniu uwag do dokumentu, który w tym czasie ulegał zmianom). 
Konkretne narzędzie konsultacji powinno odnosić się do określonego 
dokumentu sprzed konsultacji oraz dokumentu po konsultacjach z za-
znaczonymi zmianami dokonanymi w wyniku konsultacji. Oznacza to, 
że w procesie konsultacji konsultacje publiczne jako narzędzie mogą być 
używane wielokrotnie. Co więcej, nie należy – jak to się czasem zdarza – 
przedstawiać jako skonsultowanego dokumentu, którego zupełnie inna 
wersja była poddana konsultacjom publicznym. 
Wyraźne zdefiniowanie pojęć (być może wprost w systemie prawnym) 
powinno doprowadzić do zwiększenia przejrzystości systemu podej-
mowania decyzji (w tym szczególnie procesu stanowienia prawa). Do-
określenie różnic pomiędzy konsultacjami (publicznymi) a zasięganiem 
opinii (wynikającym z przepisów odrębnych lub z decyzji osób przygo-
towujących dokument) czy negocjacjami w ramach współdecydowania, 
a także dobre zdefiniowanie lobbingu wydaje się być niezbędne. 

Niebezpieczeństwa udziału w procesie decyzyjnym

Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym 
(konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno 
z podstawowych uprawnień obywateli. Nie oznacza to, że te organiza-
cje same z  siebie odporne są na działania nieetyczne czy bezprawne. 
To przede wszystkim od przejrzystości procesu i przestrzegania zasad 
przez instytucję odpowiedzialną za proces decyzyjny zależy, na ile dzia-
łania nastawione na ukryte cele będą mogły wpływać na ostateczny 
kształt decyzji. Oczywiście ważne jest również zachowanie etyczne sa-
mych organizacji. Tylko samokontrola, przestrzeganie procedur może 
wzmocnić działania legalne i  utrudnić akcje nieformalne, działania 
podejmowane w oparciu o prywatne znajomości, czy wręcz nielegalne 
(np. korupcję). W  Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowej 
jest zapis dotyczący legalizmu, który mówi: „Organizacje pozarządowe 
działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, 
wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. 
Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno 
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określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy interesu spo-
łecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy 
też w imię innych interesów.” Chodzi o to, że organizacje pozarządowe 
(jak wspominaliśmy wcześniej) mogą pełnić wiele różnych funkcji. Cza-
sem działają w  interesie publicznym, czasem w  interesie swoich pod-
opiecznych, swoich członków albo jeszcze w innej sprawie. Każdy ma 
prawo założyć organizację dla dowolnego celu, jednak z punktu widze-
nia przejrzystości działania NGO problemem są organizacje, których 
cele nie są dostatecznie przejrzyste – organizacje powołane przez firmy, 
grupy producenckie, urzędników publicznych, które powstają dla celów 
promocyjnych, lobbingowych lub dla realizacji wąskiego interesu gru-
powego. Organizacje te często mają wpisane szczytne cele w statucie, 
ale istota ich działań wskazuje, że są to zorganizowane grupy interesu 
własnego. Konieczne jest przeciwdziałanie utożsamianiu takich działań 
z pozarządowym rzecznictwem, a tym samym ustalenie, na jakich zasa-
dach można uznać działania organizacji pozarządowych za podejmo-
wane w obronie interesu ogólnego5.

Udział organizacji pozarządowych  
w procesie decyzyjnym

1. Udział w konsultacjach
Organizacje pozarządowe na zasadach analogicznych do wszystkich 
innych interesariuszy mogą brać udział w  konsultacjach publicznych. 
Tu organizacje – występujące jako strażnik procesu – przygotowały 
wspólnie z administracją założenia dobrego systemu konsultacji z sied-
mioma zasadami konsultacji6. Jednak nawet w szerokich konsultacjach 
społecznych (gdzie głos może mieć każdy) rola stanowisk organizacji 
pozarządowych oraz różnych platform współpracy (jak Stała Konferen-
cja na rzecz funduszy europejskich) w  tworzeniu stanowisk opartych 
o dowody (dobrze uzasadnionych) może mieć niebagatelne znaczenie. 
Organizacje mogą też nie tylko zabrać w konsultacjach głos, ale także 

5  Por. Anna Mazgal, „Lobbing a organizacje obywatelskie”, Tezy do dyskusji nr 9, Stowa-
rzyszenie Dialog Społeczny 2009 – http://www.dialogspoleczny.engo.pl/files/dialogspo-
leczny.engo.pl/public/Piotr/Tezy9.pdf
6  https://mac.gov.pl/konsultacje-spoleczne/
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mobilizować opinię do debaty nad problemami, których dotyczą kon-
sultacji, namawiać do udziału w konsultacjach, propagować opracowa-
ne przez siebie rozwiązania.

2. Demokracja bezpośrednia
Organizacje pozarządowe mogą się włączać, i włączają się, w działania na 
rzecz demokracji bezpośredniej. Współorganizują referenda, przygotowują 
obywatelskie projekty ustaw (uchwał), walczą o wprowadzenie budżetów 
partycypacyjnych. Te zinstytucjonalizowane formy demokracji bezpośred-
niej, choć często dalekie od zakładanego ideału, tworzą ważne uzupełnienie 
demokracji przedstawicielskiej. Istnieje jeszcze jedna metoda działań oby-
wateli w sposób bezpośredni. To negocjacje zorganizowanych (w formalne 
lub nieformalne struktury) obywateli, które w procesie decyzyjnym przyj-
mują postać różnego rodzaju paktów społecznych, porozumień. Obecnie 
debata nad paktem na rzecz ekonomii społecznej wpisuje się w proces przy-
gotowywania nowej perspektywy funduszy europejskich.

3. Opiniowanie dokumentów i udział w ciałach konsultacyjno-doradczych
Konsultacje eksperckie w  dużej mierze opierają się na procesie zasię-
gania opinii przez administrację przy prowadzeniu procesu przygoto-
wywania dokumentu, decyzji, prawa. Tu organizacje na prośbę admini-
stracji lub z własnej inicjatywy mogą przygotowywać różnego rodzaju 
stanowiska, propozycje rozwiązań. Często – jak wskazuje praktyka – 
dobrze przygotowana propozycja rozwiązania jest dużo skuteczniejszą 
formą wpływania na proces decyzyjny niż najlepiej udokumentowana 
krytyka. Warto dodać, że zazwyczaj traktuje się udział przedstawicieli 
organizacji w różnego rodzaju gremiach jako formę przydatną do opi-
niowania dokumentów i decyzji (formalnie taką rolę pełni np. Rada Po-
żytku Publicznego będąca organem doradczym Ministra Pracy). 

4. Udział w ciałach dialogu obywatelskiego
Ciała dialogu obywatelskiego są z założenia instytucjami decyzyjnymi, to 
w ich ramach odbywa się uzgadnianie stanowisk pomiędzy stronami. To 
wyższy poziom współzarządzania7. Jednak i ciała doradcze mają i powin-
ny mieć dużo szersze możliwości niż tylko opiniowanie. Są to bowiem 
w obu przypadkach jedne z podstawowych form systematycznej pracy 
7  Por. Piotr Frączak, Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, Federalista nr 1, 
marzec 2010 – http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/f1_54-65.pdf
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organizacji pozarządowych w  procesie podejmowania decyzji. Fora te 
mają bardzo różne umocowanie prawne, kompetencje, różny też wpływ 
na proces podejmowania decyzji, ale jednak – pomimo wielu zastrzeżeń 
co do ich rzeczywistej roli i skuteczności – są niewątpliwie rozwiązaniem 
systemowym (choć do spójnego systemu im jeszcze daleko). W  prace 
nad nową perspektywą zostały włączone ciała bezpośrednio zaangażo-
wane we wdrażanie i monitorowanie funduszy europejskich w obecnej 
perspektywie (komitety monitorujące i różnego rodzaju ciała działające 
w powiązaniu z nimi, np. grupy robocze), ale także inne fora dialogu, jak 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, zespoły działające przy rządzie 
(np. Zespół do zmian systemowych w zakresie ekonomii społecznej). 
Wykorzystanie tych wszystkich form udziału organizacji w procesie de-
cyzyjnym daje spore możliwości zaangażowania się obywateli i ich or-
ganizacji w proces podejmowania decyzji, także tych dotyczących przy-
szłej perspektywy finansowej. Wymaga to umiejętnego wykorzystania 
dokumentów strategicznych (np. Strategii Przyjazne Państwo i Strategii 
Rozwoju Kapitału Społecznego) i pojawiających się rozwiązań prawnych 
(np. nowy Regulamin Prac Rady Ministrów), jak również przypilnowa-
nia rozwiązań systemowych dotyczących wdrażania funduszy, w  tym 
przygotowywanych regulacji prawnych i zapisów uszczegóławiających 
zapisy poszczególnych programów operacyjnych. 

Organiza-
cja jako: Konsultacje Opiniowanie Współdecydowanie

Strażnik 
procesu

Pilnuje przebiegu 
konsultacji

Pilnuje, czy jakieś środowi-
ska nie mają uprzywilejo-
wanej pozycji w dostępie do 
osób podejmujących decyzję 

Pilnuje reprezentatywności part-
nerów w procesie decyzyjnym, 
równego dostępu do informacji, 
przejrzystości procesu podejmowa-
nia decyzji

Ekspert Występuje jako 
taki sam głos jak 
głosy innych oby-
wateli

Odpowiada na pytania ad-
ministracji, przygotowuje 
stanowiska strony społecz-
nej

Pomaga znaleźć rozwiązania opar-
te na konsensusie lub kompromisie 

Reprezen-
tant

Mobilizuje swoich 
członków i sympa-
tyków do brania 
udziału w konsul-
tacjach

Prezentuje racje reprezento-
wane przez organizacje

Jest stroną w negocjacjach
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Podsumowując. Organizacje pozarządowe powinny przyjąć jako pod-
stawę rozmów z administracją następujące założenia. 

1. Organizacje są sposobem uczestnictwa obywateli w  życiu pub-
licznym.

2. Organizacje w procesie podejmowania decyzji pełnią różne funk-
cje i w zależności od pełnionych funkcji powinny być traktowane 
w odpowiedni sposób.

3. Po stronie organizacji (zgodnie z Kartą Zasad Działania Organi-
zacji Pozarządowych) jest zapewnienie transparentności swoich 
działań w procesie decyzyjnym. 

4. Udział obywateli w  procesie podejmowania decyzji nie ograni-
cza się jedynie do możliwości udziału w konsultacjach. Obywatel 
powinien mieć prawo – również poprzez swoje organizacje – do 
udziału w opiniowaniu, a czasem wręcz we współdecydowaniu. 
Są to niezależne, autonomiczne formy uczestnictwa w  procesie 
podejmowania decyzji.
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8 czerwca 2013 – Nowi członkowie Zarządu OFOP


