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Sprawozdanie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
z działalności w okresie
1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
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I.

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
władze, skład i zespół

1. ZARZĄD:
Prezes
Dariusz Supeł (Związek Harcerstwa Polskiego)
Wiceprezeski
Weronika Czyżewska – Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny)
Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)
Członkowie
Łukasz Domagała (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT)
Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo)
Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska)

2. KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)
Członkowie:
Jerzy Kwaczyński (PTTK Żyrardów)
Katarzyna Sadło (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

3. RADA PROGRAMOWA:
Przewodniczący
Piotr Frączak
Członkowie
Marcin Dadel
Urszula Jaworska
Jan Jakub Wygnański
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4. Członkowie OFOP
Liczba członków 01.01.2016: 125 organizacji
Liczba członków 31.12.2016: 130 organizacji
Liczba członków na początku roku kalendarzowego 2016 wynosiła 125. W przeciągu roku
4 członków zrezygnowało z członkostwa w OFOP. Do OFOP-u przystąpiło natomiast 9
nowych organizacji.
Organizacje, które wystąpiły z OFOP w roku 2016:
1. Fundacja Allternet
2. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
3. Stowarzyszenie Manko
4. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Nowo przyjęte organizacje:
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Szczecinie
2. Fundacja Polska Cyfrowa
3. Stowarzyszenie Krokus
4. Fundacja M.A.P.A. Obywatelska
5. Po Ludzku do Zwierząt – Przyjazna Łapa
6. Fundacja Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych Działań Społecznych
SOKRATES
7. Fundacja Polski Instytut Credit Management
8. Fundacja Dogonić Nadzieję
9. Fundacja Inicjatyw Obywatelskich i Integracji Społecznej Jedność
OFOP jest członkiem międzynarodowych organizacji:





od 2007 roku w CIVICUS (odnowienie członkostwa w 2014 r.) - World Alliance for
Citizen Participation - światowa federacja organizacji pozarządowych
i woluntarystycznych,
od 2007 roku w AGNA - Affinity Group of National Associations - grupa zrzeszająca
federacje krajowe w ramach CIVICUSa,
od 2008 roku w ENNA- European Network of National Associations -sieć europejskich
federacji krajowych.
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II.

REPREZENTANCI OFOP W CIAŁACH DIALOGU

Reprezentanci Federacji, głównie rekrutujący się z organizacji członkowskich, są członkami:





















Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Karolina Dreszer-Smalec
(Fundacja na rzecz Collegium Polonicum);
Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 –
Piotr Frączak (Prezes OFOP, reprezentujący Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego) i Agata Wiśniewska-Górczewska (pracownica biura OFOP), od 2007
r.;
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – Mirosława
Hamera i Łukasz Domagała (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych), od 2007 r.;
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –
Katarzyna Sadło (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), od 2009 roku;
Obywatelskiego Forum Legislacji – Piotr Frączak (Przewodniczący Rady Programowej
OFOP, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Kinga Polubicka
(pracownica biura OFOP-u);
Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej SKES - Beata Matyjaszczyk (Polska Rada
Organizacji Młodzieżowych);
Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Weronika Czyżewska - Waglowska (pracownica biura OFOP)
Komisji ds. Kampanii Społecznych w TVP - Weronika Czyżewska - Waglowska
(pracownica biura OFOP)
Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego Rządzenia 2007-2013 - Łukasz Domagała
(Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych), Michał Dymkowski
(specjalista ds. rzecznictwa, informacji i strategii OFOP – do końca marca 2016 r.);
Krajowego Forum Terytorialnego (KFT) - Piotr Frączak (b. Prezes OFOP, przedstawiciel
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego);
Komitetu Sterującego w ramach poddziałania 2.1.2. - Łukasz Domagała (Regionalne
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych), Michał Dymkowski (specjalista
ds. rzecznictwa, informacji i strategii OFOP-u – do końca marca 2016 r.);
Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Piotr Frączak
(b. Prezes OFOP, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego);
Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej (Łukasz Broniszewski,
Fundacja Stabilo)
Grupy roboczej ds. koordynacji działań Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury Weronika Czyżewska - Waglowska (pracownica biura OFOP);
Komitetu Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa 2014-2020 - Piotr Frączak
(Przewodniczący Rady Programowej OFOP), przedstawiciel Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego),
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Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
– Joanna Furmaga i Piotr Nieznański (Polska Zielona Sieć), Renata Cybor i Leszek
Filipiak (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP);
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 –
Joanna Brzozowska-Wabik i Łukasz Broniszewski (jako reprezentanci OFOP-u),
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – Łukasz
Broniszewski i Katarzyna Sadło (jako reprezentanci OFOP-u), Zbigniew Kaliszyk
(Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP), Elżbieta Dydak (Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego), Alek Tarkowski i Katarzyna Werner (Projekt: Polska);
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia – Anna Mikołajczyk
i Michał Braun (jako reprezentanci OFOP-u), Lucyna Golonko i Karol Szmitko (Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej);
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna – Iwona Janicka
i Krzysztof Budziński (jako reprezentanci OFOP-u), Krzysztof Wychowałek i Elżbieta
Lenarczyk-Priwieziencew (Polska Zielona Sieć), Michał Dymkowski i Agata Wiśniewska
Górczewska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny);
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 –
Mirosława Hamera i Łukasz Domagała (jako reprezentanci OFOP-u), Teresa Tiszbierek
i Adam Nowak (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej);
Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2018 – Piotr Frączak (b. Prezes
OFOP, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Ewa
Mańkiewicz-Cudny (Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT)), Małgorzata Sinica (Związek Harcerstwa
Polskiego), Zdzisław Szkutnik (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji
Pozarządowych), Teresa Tiszbierek (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej).
Podkomitet ds. partnerstwa Komitetu umowy partnerstwa, Piotr Frączak
(Przewodniczący Rady Programowej OFOP).

III.

ZESPÓŁ, BIURO OFOP:

OFOP dysponuje lokalem wspólnie ze Stowarzyszeniem STOP-KLATKA i Spółdzielnią
Kooperatywa Pozarządowa. Siedziba mieści się przy ul. Strzeleckiej 3 lok.12, 03-433
Warszawa.
Łącznie zatrudnionych na koniec 2016 roku było 7 pracowników na umowy stałe. W trakcie
roku zatrudniani byli pracownicy w charakterze ekspertów w projektach OFOP.
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ZESPÓŁ i PRACOWNICY BIURA OFOP:
Dyrektorka OFOP – Weronika Czyżewska - Waglowska, od listopada p.o. Łukasz Domagała
Sekretariat - Kinga Polubicka, Anna Goszczyńska
Dyrektor Finansowy - Olga Wesołowska
Księgowość - Dorota Rubnikowicz
Informatyk - Dariusz Koryto
Program Europejski:
Agata Wiśniewska-Górczewska (na urlopie macierzyńskim)
Krystian Kiszka (od lutego do września 2016),
Tomasz Piątek, Łukasz Domagała (od listopada 2016 roku)
Program Członkowski:
Weronika Czyżewska - Waglowska
Katarzyna Kiełbiowska (od lutego 2016 roku)
Program Rzeczniczy:
Kinga Polubicka
Katarzyna Kiełbiowska (od lutego 2016 roku)
Biblioteka NGO:
Kinga Polubicka
Dorota Matejczyk
Piotr Frączak
Działania Międzynarodowe:
Michał Braun
Karolina Dreszer-Smalec
Katarzyna Kiełbiowska (od lipca 2016 roku)
Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – OFIP:
Weronika Czyżewska - Waglowska - dyrektorka zarządzająca
Olga Wesołowska - specjalistka ds. finansów
Wolontariuszki i Wolontariusze współpracujący w tym roku:
Dorota Matejczyk, Joanna Tarczyńska-Dobczyńska, Beata Mędziak, Paulina Skorupińska,
Witold Buczek, Hubert Dobczyński, Marek Mikucki, Jan Zalewski, Agata Lamparska, Wojciech
Szewczyk, Zbigniew Chłopik, Lucyna Siwula
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IV.

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE OFOP:

Działania Federacji w 2016 roku koncentrowały się wokół:







rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych oraz dzialań interwencyjnych,
reprezentacji III sektora,
dostępności dla organizacji pozarządowych funduszy europejskich, w szczególności
poprzez promowanie realizacji zasady partnerstwa oraz rozwój narzędzi wpływu
i współpracy środowiska porządowego
realizacji Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego
działań informacyjnych i promocyjnych

1. PROGRAMY i PROJEKTY OFOP
Obecnie OFOP bazuje na czterech programach, w ramach których realizuje projekty:
 Program Członkowski
 Program Rzeczniczy
 Program Europejski
 Program Międzynarodowy
Realizacja finansowa poszczególnych projektów w 2016 roku:
Program Członkowski
1. „Ogólnopolska debata III Sektor dla Polski” (EOG, poprzez Fundację Batorego)
realizowany przez SPLOT i OFOP
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2014r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2016 r.
Przyznana dotacja dla OFOP: 524.390,00 zł
Opis: Stworzenie i realizacja Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
2. „Droga do Polski Obywatelskiej” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowany
we współpracy z Siecią SPLOT, członkiem OFOP
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2018 r.
Przyznana dotacja dla OFOP na rok 2016: 135.826,00 zł
Przyznana dotacja dla OFOP na rok 2017: 133.496,80 zł
Przyznana dotacja dla OFOP na rok 2018: 132.661,40 zł
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Opis: Realizacja Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
w tym organizacja Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Program Europejski
1. Działania rzecznicze - fundusze 2015/2016 – Klon/Jawor, PAFW – realizacja OFOP
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2015r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2016 r.
Przyznana dotacja dla OFOP: 115.000,00 zł (kwalifikowane wydatki netto)
Opis: Kontynuacja działań wspierających i monitorujących aktywność pozarządowych
członków komitetów zarówno krajowych, jak i regionalnych oraz ponadnarodowych
programów operacyjnych (łącznie ok. 200 reprezentantów III sektora) poprzez:




merytoryczne wsparcie udziału organizacji pozarządowych w procesie
podejmowania decyzji dotyczących funduszy europejskich (FE) 2014-2020;
wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami w zakresie związanym
z wykorzystaniem FE;
współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi
na poziomie międzynarodowym.

2. Działania rzecznicze 2016/2017 – Klon/Jawor, PAFW – realizacja OFOP
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2017 r.
Przyznana dotacja dla OFOP: 120.000,00 zł (kwalifikowane wydatki netto)

Opis: Kontynuacja działań wspierających i monitorujących aktywność pozarządowych
członków komitetów zarówno krajowych, jak i regionalnych oraz ponadnarodowych
programów operacyjnych (łącznie ok. 200 reprezentantów III sektora).
3. III Sektor dla EFS-u
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2017 r.
Przyznana dotacja dla OFOP: 87.010,00 zł
Opis: Wsparcie i monitoring aktywności pozarządowych członków komitetów zarówno
krajowych, jak i regionalnych oraz ponadnarodowych programów operacyjnych.
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Program Rzeczniczy
1. Program Rzeczniczy uzyskał wsparcie finansowe Fundacji im. Stefana Batorego
w ramach umowy z dnia 8 marca 2016 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2016r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.08.2017 r.
Przyznana dotacja dla OFOP: 150.000,00 zł
Opis: Prowadzenie działań Programu Rzeczniczego OFOP na rzecz dobrego prawa
dla organizacji pozarządowych, które mieszczą się w czterech kategoriach: 1. monitorowanie
projektowanych zmian w prawie, 2. konstruowanie stanowisk, ekspertyz i opinii prawnych
oraz prezentowanie ich organom władzy publicznej, 3. budowanie koalicji, uzgadnianie
stanowisk z innymi organizacjami pozarządowymi, 4. popularyzowanie wiedzy o sposobach
włączenia się w tworzenie prawa i polityk publicznych.
Wyodrębnionym na potrzeby umowy dotacyjnej komponentem jest Repozytorium OFOP.
To przejrzysty, ogólnodostępny serwis internetowy, prezentujący udokumentowane przypadki
naruszeń przez rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Zawiera on, oprócz opisów naruszeń, wizualizacje danych, pozwalające
na szybkie zapoznanie się ze skalą zjawisk określonego rodzaju, częstotliwością ich
występowania. Dane dotyczą naruszeń wg trzech kategorii: 1. konkursy dotacyjne,
2. społeczne ciała doradcze, ciała dialogu, ciała eksperckie, 3. programy współpracy
ministerstw z NGO.

2. Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych uzyskał wsparcie finansowe
od Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
Data rozpoczęcia realizacji procesu: 01.01.2016 r.
Data zakończenia realizacji procesu: uzależniona od działań i sytuacji mediów publicznych
Umowa współpracy OFOP i KIPA ze stycznia 2016 r. 15.000,00 zł
Umowa współpracy OFOP i KIPA z października 2016 r. 30.000,00 zł
Opis: Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych sygnowany przez 78 organizacji
oraz 5 partii politycznych to uzgodniony zestaw rozwiązań niezbędnych do odnowy mediów
publicznych w Polsce. Stanowią przyczynek do debaty o stanie obecnym i kierunkach zmian,
by media powróciły do realizacji misji publicznej. W założeniu mają odegrać znaczącą rolę
w opracowywaniu obywatelskiego projektu ustawy medialnej.
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2. OPISY DZIAŁAŃ W PROGRAMACH WYNIKAJĄCY Z PROJEKTÓW I DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
PROGRAM RZECZNICZY
Program Rzeczniczy i partnerstwo „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych
oraz stanowiska zarządu OFOP”
Na początku roku Program Rzeczniczy uzyskał wsparcie Fundacji im. Stefana Batorego
w wysokości 100 000zł na realizację zadań od lutego 2016 do kwietnia 2017 takich jak:
1. monitorowanie aktualnych informacji związanych z prawnymi aspektami
funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji;
2. konstruowanie propozycji stanowisk Zarządu OFOP wydawanych w porozumieniu
z członkami OFOP i prezentowanie ich na zewnątrz, w tym wobec organów władzy
publicznej;
3. budowanie koalicji z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w danej
dziedzinie, aby zwiększyć siłę oddziaływania i skuteczniej realizować wspólne postulaty;
4. informowanie i popularyzowanie wiedzy wśród organizacji pozarządowych o sposobach
włączenia się w tworzenie prawa i polityk publicznych oraz o ważnych zmianach
w prawie.
Informacje o szczegółach działalności Programu Rzeczniczego publikowane są na stronie
OFOP w kategorii „Program Rzeczniczy”.
W styczniu 2016 r. OFOP zainicjował prace zespołu złożonego z przedstawicieli organizacji
pozarządowych, wyrażających potrzebę i wolę współpracy w obszarze dobrego prawa
dla stowarzyszeń i fundacji oraz dysponujących ekspercką wiedzą w tym zakresie.
Powstałe w efekcie partnerstwo pn. "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" to wynik
wieloletniej współpracy w tym obszarze, która zaowocowała m.in. stworzeniem nowej
ustawy o zbiórkach publicznych, obszerną nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
zablokowaniem prac nad restrykcyjną ustawą o fundacjach, dostosowywaniem ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do ewoluujących warunków współpracy
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a obecnie finalizowane są działania
związane z uproszczeniem rachunkowości.
Tworzą je stowarzyszenia i fundacje, które na początku 2016 r. zadeklarowały gotowość
do wspólnego działania w formule zaproponowanej w Strategicznej Mapie Drogowej
rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce (SMD). Wsparcie merytoryczne zapewniają
eksperci ze środowiska pozarządowego, samorządowego oraz akademickiego.
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Partnerstwo działa wspólnie na rzecz niwelowania barier prawnych i tworzenia przyjaznego
otoczenia dla rozwoju aktywności społecznej, inicjatyw obywatelskich oraz organizacji
pozarządowych. Prowadzi prace w formie zespołów tematycznych, obecnie są to:
1. Pożytek publiczny
2. Prawo o stowarzyszeniach
3. Ustawa o fundacjach
Organizacje tworzące partnerstwo oraz związani z nimi eksperci:
 Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Irena Gadaj
 Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok - Marcin Kruhlej
 Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka - Przemysław Żak
 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Katarzyna Sadło i Piotr Frączak
 Fundacja im. Stefana Batorego - Ewa Kulik i Grzegorz Makowski
 Forum Darczyńców w Polsce - Magdalena Pękacka i Julia Kluczyńska
 Naczelna Organizacja Techniczna - Włodzimierz Haunser
 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - Łukasz Domagała i Kinga
Polubicka
 Polska Fundacja im. Roberta Schumana - Rafał Dymek
 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Łukasz Domagała
 Stała Konferencja Ekonomii Społecznej - Henryk Wujec
 Stowarzyszenie Klon/Jawor - Alina Gałązka, Rafał Kowalski
Eksperci zewnętrzni:
Tomasz Bujak - Stowarzyszenie Doradców Prawnych
Agnieszka Deja - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Łukasz Górczyński, GCOP Gliwice
Edyta Hadrowicz – wykładowca akademicki
Irena Herbst - Centrum Partnerstwo Publiczno-Prywatnego
Grzegorz Jędrys - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Paweł Krzeczunowicz - Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Cezary Miżejewski - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
Tomasz Pawlikowski - GCOP Gliwice
Tomasz Schimanek - Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Działania wpisują się merytorycznie w partnerstwo tematyczne nr 28 w ramach Strategicznej
Mapy Drogowej: „Monitorowanie systemu prawnego dotyczącego aktywności obywatelskiej
oraz działania na rzecz jego uproszczenia i dostosowania do potrzeb obywateli”.
Przedstawiciele Programu Rzeczniczego angażują się także w takie inicjatywy jak:
 Obywatele dla Zdrowia
 Obywatelskie Forum Legislacji
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Stanowiska OFOP w kwestiach prawnych:
 sygnowanie apelu ws. nowelizacji Prawa o zgromadzeniach do Senatu RP i Prezydenta
RP
 sygnowanie apelu ws. ustawy o działaniach antyterrorystycznych do władz RP
Stanowiska Zarządu OFOP
W ramach działalności rzeczniczej reagują na wydarzenia w sektorze pozarządowym
przygotowane zostały dwa publiczne stanowiska zarządu OFOP:
 26 stycznia Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała pani Elżbiecie
Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz panu Krzysztofowi
Michałkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MRPiPS, stanowisko w sprawie decyzji
Ministerstwa o cofnięciu przyznanych wcześniej akredytacji Ośrodkom Wsparcia
Ekonomii Społecznej1.
 25 października Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wystosowała list
otwarty w sprawie ataków meialnych na organizacje pozarządowe2.
Repozytorium OFOP
W połowie roku do Programu Rzeczniczego został dodany nowy komponent o nazwie
Repozytorium OFOP polegający na dokumentowaniu i prezentowaniu przypadków naruszeń
przez rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Dane dotyczą trzech kategorii:
1. Konkursy (przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań
publicznych), w szczególności:
- unieważniania konkursów,
- modyfikacji priorytetów lub kryteriów,
- zmian terminów rozstrzygnięć konkursów,
- zmian składu komisji konkursowych,
- wstrzymywania przekazywania środków finansowanych mimo pozytywnego
rozstrzygnięcia.
2.
1
2

Powoływanie członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich,
w szczególności:
powoływania nowych ciał tego typu,
likwidowania istniejących ciał tego typu,
zmian składu osobowego (odwoływania/powoływania członków),
zmian kryteriów naboru,

http://ofop.eu/aktualnosci/stanowisko-ofop-w-sprawie-cofniecia-akredytacji-owes-ow
http://ofop.eu/aktualnosci/list-otwarty-ofop-w-sprawie-atakow-medialnych-na-ngo
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- zmian zakresu kompetencji,
- zmian w zakresie kadencyjności.
3.

Programy współpracy ministerstw z NGO.

W roku 2016 gromadzone były informacje o naruszeniach, prezentowane na nowej stronie
www.repozytorium.ofop.eu, a w styczniu oraz kwietniu 2017 r. zostały opublikowane
dwa raporty cząstkowe. Działania wpisują się merytorycznie w partnerstwo tematyczne nr 32
w ramach Strategicznej Mapy Drogowej: „Działania na rzecz rozwoju współpracy
z administracją publiczną”.

Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych
Z Obywatelami Kultury i Obywatelami Nauki zainicjowaliśmy Obywatelski Pakt na rzecz
Mediów Publicznych. Pakt opiera się na pięciu filarach: 1. Misja mediów publicznych
doprecyzowana w licencjach programowych. 2. Sposób organizacji mediów publicznych
w oparciu o kontrolę społeczną, publiczną dyskusję nad kandydaturami członków organów
kierowniczych oraz nowoczesne zarządzanie. 3. Powszechny dostęp do zasobów. 4. Stabilne
finansowanie wynikające z powszechnej opłaty audiowizualnej, ograniczenie reklamy
komercyjnej, wzmocnienie reklamy społecznej i obywatelskiej. 5. Fundusz misji publicznej.
Wraz z 46 sygnatariuszami ogłosiliśmy go 14 marca 2016 r. i zaprosiliśmy partie polityczne,
by oficjalnie go poparły. W efekcie 21 czerwca 2016 r. na Skwerze Wolnego Słowa został
podpisany - w imieniu sygnatariuszy zobowiązanie podpisały Agnieszka Holland (Obywatele
Kultury), Katarzyna Szafranowska (Obywatele Nauki) i Weronika Czyżewska-Waglowska
(Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), w imieniu ugrupowań politycznych:
Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), Ryszard Petru (Nowoczesna), Marek Kossakowski
(Partia Zieloni), Grzegorz Schetyna (Platforma Obywatelska), Władysław Kosiniak-Kamysz
(Polskie Stronnictwo Ludowe). Partia rządząca nie podpisała Paktu, ale powołany
pełnomocnik rządu ds. przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji Krzysztof
Czabański stwierdził, że postulaty Paktu zostaną wzięte pod uwagę przy procedowaniu tzw.
pakietu ustaw medialnych. Wzięliśmy udział w wysłuchaniu publicznym w Sejmie, będącym
elementem procesu legislacyjnego tych trzech ustaw. Ostatecznie, w wyniku działań
podejmowanych przez wiele środowisk wycofano zmiany dot. składki audiowizualnej (tzw.
abonamentu), nie zrezygnowano jednak z ustanowienia Rady Mediów Narodowych. Wraz
z inicjatorami Paktu rozpoczęliśmy prace nad w pełni obywatelską ustawą o mediach
publicznych. Wsparliśmy także działania innych sygnatariuszy Paktu jak: debata
w Narodowym Instytucie Audiowizualnym z politykami pn. „Jakie media publiczne?”, debata
na Kongresie Kultury 2016 pn. „Jak było. Jak jest. Jak być powinno. Pakt dla Kultury
i Obywatelski Pakt dla Mediów Publicznych”, konferencja „Strażnicy ładu medialnego: KRRiT
i RMN. Cele, zadania i praktyka” powiązana z prezentacją wyników monitoringu wyboru
członków do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych.

14

Wszystkie informacje o Pakcie dostępne są pod adresem www.mediapubliczne.org.pl.
Działania wpisują się merytorycznie w partnerstwo tematyczne nr 14 w ramach Strategicznej
Mapy Drogowej: „Działania na rzecz umożliwiania udziału obywateli w debacie publicznej,
w tym tworzenie przestrzeni do dyskusji i ułatwianie dostępu do mediów publicznych
i obywatelskich, sprzyjanie debacie publicznej oraz dbanie o jej wysoką jakość”.

PROGRAM EUROPEJSKI
Celem programu jest prowadzenie działalności rzeczniczej tworzącej warunki do zwiększania
stopnia wykorzystania środków z Unii Europejskiej przez polskie organizacje pozarządowe
oraz rozwoju zasady partnerstwa administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
w funduszach europejskich poprzez wzmacniania ciał dialogu obywatelskiego.
W szczególności działania te polegają na
- monitoringu dokumentów programowych dot. funduszy europejskich na lata 2014-20
pod kątem korzystnych zapisów dla organizacji pozarządowych i ich zastosowania
w praktyce oraz
- wsparciu udziału reprezentantów organizacji pozarządowych w komitetach
monitorujących (KM) programy operacyjne. OFOP w ramach umowy zrealizuje
następujące zadania:
- nowym obszarem zainteresowania Federacji był wojewódzki poziom wdrażania funduszy
europejskich, tj. monitoring Regionalnych Programów Operacyjnych.
- Informacji i promocji - informacje, postulaty, stanowiska organizacji oraz ekspertyzy
wypracowane w trakcie wyżej opisanych działań Federacja będzie upowszechniała na
portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl, swojej stronie internetowej
www.ofop.eu, poprzez mailing do prasy oraz w serwisach społecznościowych (min. 1
publikacje miesięcznie na stronach internetowych, minimum jeden mailing do prasy
Działania zrealizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP)
w okresie styczeń – grudzień 2016:
Uczestnictwo w konsultacjach
- udział w 11 spotkaniach dot. funduszy europejskich organizowanych przez administrację
publiczną
- przekazał Rządowi RP rekomendacje dot. warunków realizacji projektów finansowanych
z FE przez NGO oraz rekomendacje wspierania polityki dot. wykluczenia społecznego,
mechanizmów uczestnictwa organizacji w systemie zarządzania funduszami, rozwoju
ekonomii i przedsiębiorczości społecznej,
- wsparcie eksperckie wobec organizacji pozarządowych prowadzących monitoring
Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020; przygotowanie 2 ekspertyz dot.:
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podstaw prawnych uczestnictwa organizacji pozarządowych w systemie wykorzystania
FE, zasobów organizacji prowadzących rzecznictwo w zakresie wykorzystania FE
Wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami w zakresie dystrybucji środków UE
- zorganizował 3 spotkania Grupy roboczej ds. Monitoringu i rzecznictwa, w tym zjazd
reprezentantów NGO w komitetach monitorujących. Dodatkowo obyło się 4 spotkanie
członków grupy i zaproszonych gości, będące elementem wypracowania jednej
z ekspertyz.
- animacja dyskusji w III sektorze za pomocą Facebooka (2 zamknięte grupy, łącznie 7214
uczestników, 97 nowych) oraz googlowej listy dyskusyjnej (111 użytkowników)
- zorganizował spotkanie Stałej Konferencji ds. Funduszy Europejskich z udziałem m.in.
ministra Pawła Chorążego z Ministerstwa Rozwoju oraz Jarosława Hawrysza z Komisji
Europejskiej.
Promocja i informacja
- Opublikowano 46 artykułów i 40 informacji oraz 120 postów w grupach tematycznych.
Ponadto w pierwszym półroczu we współpracy z członkami kilku komitetów monitorujących
RPO przygotowano wniosek konkursowy do Ministerstwa Rozwoju, uzyskując
dofinansowanie na kwotę 184 700 zł na dodatkowe działania skierowane na wzmacnianie
pozarządowych przedstawicieli w KM oraz wypracowywanie rekomendacji i stanowisk
stanowiących głos środowiska (czyli 16 KM RPO i KM POWER). Przewidziane działania
są zarówno uzupełnieniem jak i rozwinięciem rzecznictwa OFOP dot. funduszy europejskich.
Celem działań podjętych przy wykorzystaniu dodatkowych środków było włączanie lokalnych
przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesy rzecznicze, wypracowanie
rekomendacji odnoszących się do systemu monitorowania i wdrażania funduszy
europejskich.

PROGRAM CZŁONKOWSKI
Komunikacja z członkami
Liczba wysłanych newsletterów: 24.
Wykaz szczegółowy: styczeń – 3, luty – 2, marzec – 3, kwiecień – 2, maj – 2, czerwiec – 2,
lipiec – 2, sierpień – 1, wrzesień – 2, październik – 1, listopad – 2, grudzień – 2.

Składki członkowskie
Zgodnie z zapisami statutowymi dwa razy do roku, przed Walnym Zebraniem w maju
i w listopadzie, przypomniano członkom drogą e-mailową (a w maju/czerwcu oraz grudniu
także telefonicznie) o stanie składek członkowskich.
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Przy stanie 130 organizacji w tym 6 wspierających, niezobowiązanych do płacenia składek,
za rok 2016 do końca tegoż roku składki zapłaciło 49 organizacji członkowskich, nie zapłaciło
78 organizacji.
Prace nad Regulaminem składek członkowskich
Na Walnym Zebraniu Członków OFOP w maju 2016 roku zawiązano grupę roboczą
ds. wprowadzenia zmian i aktualizacji regulaminu składek członkowskich. Decyzja
podyktowana była potrzebą usprawnienia procesu ich naliczania oraz rozwiania wątpliwości
wynikających z nieprecyzyjnych zapisów obowiązującego dokumentu. Grupa robocza
rozpoczęła pracę nad nowymi regulacjami w październiku 2016 r. Pod koniec marca 2017
roku projekt dokumentu został przekazany do konsultacji członkom OFOP.
Grupa pracowała pod przewodnictwem Karoliny Dreszer-Smalec - Wiceprezeski zarządu
OFOP a w jej prace zaangażowani byli pracownicy biura OFOP oraz reprezentanci organizacji
członkowskich:
- Katarzyna Leśko-Loda, Federacja Mazowia
- Robert Dyrcz, Polski Instytut Credit Management
- Jolanta Grygielska, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków "REF"
- Olga Wesołowska, Dyrektor finansowa OFOP
- Katarzyna Kiełbiowska, Program Członkowski OFOP
W wyniku prac grupy i konsultacji z członkami został opracowany projekt nowego
regulaminu składek pozwalający usprawnić proces naliczania, wpłaty i ewidencji składek
członkowskich. Projekt nowego regulaminu zostanie przekazany do akceptacji przez Walne
Zebranie Członków OFOP w 2017 r.
Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego – Mały OFIP
Prace nad Strategią Rozwoju Sektora Obywatelskiego zaczęły się i toczyły w 2013 roku,
podczas przygotowań do VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP).
Nad tematami, które powinny zostać ujęte w Strategii rozmawiali wówczas uczestnicy
regionalnych 16 Regionalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych.
Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego wyznacza pięć priorytetów,
a w nich 33 działania dotyczące różnych obszarów życia społecznego i roli organizacji w nich.

Realizacja Strategicznej Mapy przez OFOP
OFOP wspólnie z Siecią SPLOT prowadzi prowadząc Punkt Koordynacyjny SMD, czuwając
m.in. nad realizacją Mapy, wspierając wymianę informacji między zawiązującymi
się Partnerstwami Tematycznymi, realizującymi Mapę.
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Federacja czynnie zaangażowana jest w inicjowanie i prowadzenie, a także opiekę
nad Partnerstwami Tematycznymi:


Partnerstwo Tematyczne 2: Działania na rzecz rozwoju otwartych (na nowe idee, nowe
rozwiązania i nowych ludzi) organizacji jako miejsc kreowania aktywności obywatelskiej
(koordynator: Przemek Dziewitek)
Partnerstwo Tematyczne 28:
Monitorowanie systemu prawnego dotyczącego
aktywności obywatelskiej oraz działania na rzecz jego uproszczenia i dostosowania do
potrzeb obywateli (koordynatorka: Kinga Polubicka)
Partnerstwo Tematyczne 1: Działania na rzecz pozytywnego nastawienia społecznego
do działalności obywatelskiej, promowania i doceniania społeczników i odbudowania
tradycji społecznikowskich
Partnerstwo Tematyczne 26: Działania na rzecz samokontroli, jawności i przejrzystości
funkcjonowania organizacji oraz demokratycznego zarządzania w organizacjach, w tym
wzmocnienia pozycji członków oraz ciał nadzorczych i kontrolnych
Partnerstwo Tematyczne 8: Działania na rzecz podwyższania jakości usług publicznych,
w tym standaryzacji usług społecznych, a także promowanie usług świadczonych przez
organizacje pozarządowe.
Partnerstwo Tematyczne 19: Działania na rzecz budowania lokalnych tożsamości
i wzmacniania postaw pro-obywatelskich oraz odpowiedzialności za dobro wspólne
Partnerstwo Tematyczne 20: Działania na rzecz angażowania społeczności lokalnej
w rozwiązywanie problemów, w tym upowszechniania lokalnej filantropii
Partnerstwo Tematyczne 15: Działania na rzecz zapewnienia obywatelom możliwości
kontroli instytucji wpływających na ich życie, w tym poprzez dostęp do informacji
publicznej i wsparcie osób wykrywających nieprawidłowości













OFOP jest lub był obecny w roku 2016 także w partnerstwach/koalicjach:


Partnerstwo 13: Działania na rzecz szerokiego uczestnictwa obywateli w stanowieniu
prawa oraz tworzenia polityk publicznych, a także na rzecz wzmocnienia roli
organizacji w dialogu społecznym i obywatelskim (Agata Wiśniewska-Górczewska/
Weronika Czyżewska - Waglowska)



Partnerstwo 32: Działania na rzecz rozwoju współpracy z administracją publiczną
(Agata Wiśniewska-Górczewska/Kinga Polubicka)



Partnerstwo 7: Działania na rzecz dostarczania usług odpowiadających na rzeczywiste
potrzeby ludzi, w tym kompleksowego

20 i 21 października 2016 roku zorganizowana została przez OFOP i Sieć Wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT konferencja „Rok przed VIII OFIP – Droga do Polski
Obywatelskiej. Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”.
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Podsumowane zostały dwa lata pracy nad stworzeniem Strategicznej Mapy Drogowej
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zostały także nakreślone problemy i zadania
do zrealizowania przed zbliżającym się VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Podczas spotkania Stała Konferencja (czyli osoby biorące w nim udział) wybrały nowy skład
Krajowego Panelu Ekspertów (KPE).
W roku 2016 odbyły się cztery spotkania Krajowego Panelu Ekspertów, dwa webinaria
i jedno szkolenie dla Partnerstw Tematycznych. Opublikowaliśmy blisko
50 wiadomości/informacji w serwisie http://nowastrategiasektora.ngo.pl/.

BIBLIOTEKA OFOP
W siedzibie OFOP działa Pozarządowa Biblioteka OFOP w której znajduje się ponad 1800
publikacji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Na bieżąco wpisywane są kolejne
pozycje do bazy online, która znajduje się na stronie internetowej OFOP.

PROGRAM MIĘDZYNARODOWY
Celem programu jest rozwój współpracy międzynarodowej OFOP, zarówno
z przedstawicielami środowiska organizacji obywatelskich z innych krajów jak i instytucjami
międzynarodowymi w tym instytucjami UE.
Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)
Działa dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w 2016r.:
- udział przedstawiciela OFOP w trzech spotkaniach międzynarodowych m.in. Dzień
Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2016 w Brukseli, Walnym Zebraniu Członków
Europejskiej Sieci Krajowych Stowarzyszeń ENNA, Europejski Dzień Przedsiębiorstw
Gospodarki Społecznej w Brukseli
- uczestnictwo przedstawicielki OFOP w posiedzeniach Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego.
OFOP jako członek ENNA i CIVICUS w roku 2016 przekazywał organizacjom członkowskim
informacje o środowisku i działaniach polskiego sektora pozarządowego
oraz przedsięwzięciach OFOP.

