Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030
w dniu 20.01.2021 r.

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego
PROO (dalej „Komitetu”), za pomocą platformy Microsoft Teams.
Celem spotkania było:


omówienie Regulaminów konkursów na rok 2021 w ramach Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030,



rozstrzygnięcie rekomendacji co do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji
społecznych Regulaminów konkursów na rok 2021 w ramach Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030,



przedstawienie i podsumowanie bieżących działań NIW-CRSO.

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:


Pan Radosław Podogrocki, Dyrektor Departamentu Wspierania Społeczeństwa
Obywatelskiego KPRM, Przewodniczący Komitetu,



Pan Piotr Mazurek, Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik Rządu do spraw Polityki
Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,



Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO,



Pan

Wojciech

Dec,

Związek

Stowarzyszeń

Forum

Lubelskich

Organizacji

Pozarządowych,


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



Pan Krzysztof Przekwas, KPRM,



Pan Michał Płatek, KPRM,



Pan Stefan Kołucki, Kierownik BPH, NIW CRSO,



Pan Przemysław Zawada, Zastępca Kierownika BPH, NIW CRSO,



Pani Małgorzata Łuczak, Główny Specjalista BPH, NIW-CRSO,
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Pan Adam Kułanowski, Główny Specjalista BPH, NIW-CRSO,



Pan Damian Ziółek, Główny Specjalista BPH, NIW-CRSO,



Pani Katarzyna Asińska- Paluch, Starszy Specjalista BPH, NIW-CRSO,



Pan Łukasz Ofiara, Starszy Specjalista BPH, NIW-CRSO,



Pan Piotr Ziemnicki, Starszy Specjalista BPH, NIW-CRSO.

Posiedzenie KSM otworzył Pan Radosław Podogrocki, Dyrektor Departamentu Wspierania
Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM. Na wstępie przywitał członków KSM oraz sprawdził
listę obecności.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu
Wolności, który przedstawił agendę spotkania podkreślając, iż głównym tematem posiedzenia
jest wypracowanie rekomendacji Komitetu w sprawie regulaminów poszczególnych
Priorytetów konkursów PROO w ramach edycji 2021.
Następnie Pan Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO
zaprezentował wyniki konsultacji społecznych, jakie odbyły się w sprawie procedowanych
regulaminów. Poinformował, iż przesłane zostały 34 uwagi, które zostaną zaprezentowane
podczas posiedzenia. Następnie zaproponował, aby przed omówieniem poprawek,
przedstawić zmiany w regulaminach poszczególnych priorytetów Programu PROO.
Pan Przemysław Zawda zaprezentował i omówił główne zmiany w regulaminie konkursu PROO
Priorytet 1a. Zwrócił uwagę, iż wypracowane przez pracowników Biura Programów
Horyzontalnych propozycje ogniskowały wokół dwóch obszarów. Pierwszy, wynikający
z założeń samego Programu, dotyczył rezultatów oraz sprawozdawczości. Drugi natomiast,
o charakterze technicznym, podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie. Następnie, Pan
Łukasz Ofiara zaprezentował zmiany dotyczące regulaminu Priorytetu 5. Wskazał,
iż wprowadzone zostało potwierdzenie opisu sytuacji wymagającej wsparcia. Ponadto
w ramach kosztów kwalifikowanych umożliwiono zakup ubezpieczenia zakupionego sprzętu.
Na zakończenie tej części posiedzenia Pan Stefan Kołucki zaprezentował zbiorczo zmiany
w pozostałych priorytetach.
Następnie, obecni członkowie Komitetu przeszli do omawiania nadesłanych podczas
konsultacji społecznych poprawek do regulaminów. W pierwszej kolejności pochylono się nad
poprawkami dotyczącymi Priorytetu 1a. Pan Radosław Podegrodzki zaproponował,
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aby omawiając kolejne uwagi od razu poddawać je pod dyskusję. Zauważył, iż taki sposób
procedowania umożliwi zbiorcze głosowanie nad uchwaleniem protokołu z posiedzenia. Pan
Stefan Kołucki wskazał, iż odnośnie 1a wpłynęło w sumie 6 uwag. Zauważył też,
że rekomendacje oscylowały wokół trzech obszarów: celów Programu, rezultatów
i sprawozdawczości oraz oceny merytorycznej nadsyłanych ofert.
Podczas omawiania uwag o numerach 1-5 zauważono, iż mają one charakter bardzo ogólny
oraz techniczny. Dotyczą doprecyzowania pojęć nieostrych. Ponadto, Pan Stefan Kołucki
podkreślił, iż zaproponowane w Regulaminach zapisy wynikają wprost z treści Programu,
a tym samym nie ma możliwości ingerowania w ich treść. Niemniej zadeklarował, iż wszelkie
niejasności będą doprecyzowane i wyjaśnione w przygotowywanych dla potencjalnych
Beneficjentów materiałach pomocniczo-edukacyjnych. Następnie, członkowie Komitetu
przeszli do dyskusji o uwadze numer 6, która dotyczyła dodatkowego obowiązku
sprawozdawczego w związku z obowiązkiem zachowania trwałości. Jako pierwszy w tej części
posiedzenia głos zabrał Pan Stefan Kołucki. Argumentując za odrzuceniem poprawek wskazał,
iż NIW- CRSO jako Instytucja Zarządzająca Programem nie miała na celu obciążania organizacji
pozarządowych dodatkowymi działaniami. Propozycja o wprowadzeniu dodatkowego
obowiązku sprawozdawczego podyktowana była zapisami Programu, który nakłada
na beneficjentów konieczność zachowania trwałości osiągniętych rezultatów, a na Instytucji
Zarządzającej obowiązek działań o charakterze ewaluacyjnym. Następnie głos zabrał Pan Piotr
Mazurek, który wskazał, iż w chwili obecnej organizacje nie są przygotowane
na wprowadzenie nowych, dodatkowych powinności. Zauważył też, że przy budowaniu silnego
i sprawnego sektora pozarządowego należy skupić uwagę, na tym jak możliwie najbardziej
efektywnie wykorzystywać już dostępne narzędzia. Pan Wojciech Dec dodał, iż tego typu
zmiany wymagają wcześniejszych działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.
Jednocześnie podkreślił, iż jest to zmiana do rozważenia w przyszłości, kiedy będą trwały prace
nad kolejnymi edycjami Programu. Zamykając tę część obrad Komitet Sterująco-Monitorujący
pozytywnie zaopiniował Regulamin konkursu w Priorytecie 1a PROO na rok 2021
z uwzględnieniem uwag w postaci: dodania związków stowarzyszeń jako elementu kryterium
merytorycznego nr 4 oraz usunięcia zapisu dotyczącego obowiązku utrzymania
zaplanowanych rezultatów w terminie roku od zakończenia realizacji zadania poziomie nie
niższym niż na zakończenie zadania.
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Następnie członkowie Komitetu przeszli do omawiania uwag dotyczących Priorytetu 1b. Pan
Stefan Kołucki poinformował zebranych, iż w trakcie konsultacji społecznych wpłynęły
3 rekomendacje dotyczące tego Priorytetu. Po omówieniu poszczególnych uwag Komitet
zaopiniował pozytywnie Regulamin konkursu w Priorytecie 1b PROO na rok 2021
z następującą uwagą: uzupełnieniem redakcyjnym obowiązku przekazania zatwierdzonych
sprawozdań z realizacji projektu na dzień złożenia sprawozdania częściowego o słowo
„dotychczas”.
Zgodnie z agendą spotkania następnie zostały omówione zmiany w Priorytecie 3 oraz 4. Pan
Stefan Kołucki zauważył, iż podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych poruszały
dwie główne kwestie: sprawozdawczości oraz zapisów dotyczących podmiotów uprawnionych
do udziału w konkursie. Podobnie jak w przypadku Priorytetu 1a, obecni na posiedzeniu
członkowie Komitetu pozytywnie zaopiniowali zgłaszane przez organizacje postulaty
dotyczące odrzucenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Następnie dyskutowano
o poprawce dotyczącej podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie. Członkowie
Komitetu zgodzili się z kierunkiem zgłaszanych w tym zakresie zmian. Podkreślano, iż nie
należy wykluczać podmiotów, które pozytywnie rozliczą zadania realizowane w ramach
poprzednich edycji konkursu. Pan Radosław Podogrocki zauważył, iż dzięki temu zwiększy się
liczba organizacji wnioskujących. Ponadto organizacje zyskają możliwość kontynuowania
rozwoju w poszczególnych obszarach działalności. Pan Piotr Mazurek podkreślał,
iż rozstrzygnięcia dotychczasowych konkursów pokazują, jak wysokie jest zapotrzebowanie
organizacji pozarządowych na wsparcie - tym samym nie powinno się nikogo wykluczać.
Na zakończenie tej części posiedzenia Komitet zaopiniował pozytywnie Regulamin konkursu
w Priorytecie 3 oraz Priorytecie 4 PROO na rok 2021 z następującymi uwagami: dodanie zapisu
uprawniającego podmioty dofinansowane w ramach PROO edycja 2019-2020 Priorytet 3
oraz Priorytet 4, które zakończyły i rozliczyły zadanie, za uprawnione do składania wniosku
w ramach konkursu oraz usunięciem zapisu dotyczącego obowiązku utrzymania
zaplanowanych rezultatów w terminie roku od zakończenia realizacji zadania poziomie
nie niższym niż na zakończenie zadania.
Jako ostatni został omówiony Priorytet 5. W trakcie konsultacji społecznych nadesłana została
tylko jedna uwaga dotycząca ścieżki „Członkostwo”: dodania możliwości ubiegania się
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o finansowanie składek za członkostwo w organizacjach ogólnopolskich. Komitet w wyniku
głosowania pozytywnie zaopiniował zgłoszoną uwagę pomimo nie jednogłośnych opinii.
Nastepnie Pan Stefan Kołucki odczytał zebranym treść przygotowanej uchwały w sprawie
zaopiniowania Regulaminów konkursów na rok 2021 w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Uchwała została przyjęta przez aklamację. Następnie
poinformowano zebranych, iż stanowisko Komitetu w sprawie regulaminów zostanie
przekazane Radzie NIW-CRSO.
Na zakończenie Pan Radosław Podogrocki, Przewodniczący Komitetu podziękował
za merytoryczną dyskusję oraz wykonaną pracę. Po czym spotkanie zostało zakończone.

Protokół sporządził Damian Ziółek, 2021-02-02

Radosław Podogrocki
-podpisano elektroniczniePrzewodniczący
Komitetu Sterująco-Monitorującego
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich
na lata 2018-2030
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