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Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych  

/władze, skład i zespół/ 

 

Działamy w imieniu i poprzez organizacje członkowskie na rzecz silnego i wiarygodnego 

sektora pozarządowego 
 

OFOP powstała w 2003 r. Jej misją jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako 

niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego państwa. OFOP podejmuje działania 

w imieniu i poprzez swoich członków, dbając o dobro całego środowiska pozarządowego. Obecnie OFOP zrzesza 

ponad 140 organizacji z całej Polski. Wśród nich są fundacje i stowarzyszenia, duże federacje wojewódzkie, jak i 

lokalne organizacje członkowskie. Pośrednio do OFOP należy ponad 400 organizacji pozarządowych, w których 

działa ponad milion obywateli. Federacja ma reprezentantów w różnych zespołach eksperckich i 

konsultacyjnych: radach, komitetach monitorujących fundusze europejskie i polityki publiczne m.in. zdrowie, 

ekonomia społeczna, kultura. Prowadzi działania na poziomie międzynarodowym w ramach m.in Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz europejskich sieci organizacji jak. np. European Civic Forum. 

OFOP Jest organizatorem Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) odbywającego się co trzy lata 

od 1996 roku. 

Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do dialogu obywatelskiego dotyczącego tożsamości i zasad działania 

organizacji, wspieranie aktywności obywatelek i obywateli zorganizowanej w formie stowarzyszeń i fundacji 

zarówno na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz rzecznictwo interesów środowiska 

pozarządowego. 

OFOP ma wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych i finansowych związanych z sektorem pozarządowym. 

Uczestniczy w tworzeniu zasad, dzięki którym środki unijne trafiają do organizacji i obywateli. Działa na rzecz 

jawnego, przejrzystego i odpowiedzialnego funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce oraz zachęca 

do podejmowania inicjatyw obywatelskich. 

 

1. Zarząd 

Skład Zarządu czerwiec 2018-czerwiec 2019 

Prezes 

Łukasz Domagała (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT) 

Wiceprezeski 

Weronika Czyżewska-Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny) 

Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum) 

Członkowie 

Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej) 

Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska) 

Dariusz Supeł (Związek Harcerstwa Polskiego) 
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Skład Zarządu czerwiec 2019 – grudzień 2019 

Prezes 

Łukasz Domagała (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT) 

Wiceprezeski 

Weronika Czyżewska-Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny) 

Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum) 

Członkowie 

Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej) 

Justyna Sikorska (Związek Harcerstwa Polskiego) 

Draginja Nadaždin (Amnesty International) 

 

Podczas Walnego Zebrania w czerwcu 2019 roku minęła kadencja członków Zarządu: Łukasza Domagały (Sieć 

SPLOT) i Dariusza Supła (Związek Harcerstwa Polskiego) oraz członkini Zarządu Weroniki Czyżewskiej-

Waglowskiej (Stowarzyszenie Dialog Społeczny). Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu przed upływem 

kadencji złożył także Przemek Dziewitek (Pracownia Obywatelska).  

Podczas Walnego Zebrania (czerwiec 2019) odbyły się wybory na 3 członków/członkiń zarządu. Nowo wybrany 

Zarząd w ramach zapisów statutowych dokooptował do swojego składu czwartą osobę, która także startowała 

w wyborach do zarządu, na dokończenie kadencji Przemka Dziewitka. 

W czerwcu 2019 roku Łukasz Domagała (Sieć SPLOT) ponownie został wybrany na prezesa, a Weronika 

Czyżewska-Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny) wybrana na wiceprezeskę. Draginja Nadaždin 

(Stowarzyszenie Amnesty International Polska) i Justyna Sikorska (Związek Harcerstwa Polskiego) zostały 

nowymi członkiniami zarządu. Karolina Dreszer (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum) jako wiceprezeska oraz 

Iwona Janicka (Fundacja (Fundacja Aktywności Lokalnej) jako członkini kontynuują trwającą kadencję. 

Członkiem honorowym OFOP został Dariusz Supeł, wieloletni członek Zarządu OFOP, w którym pełnił różne 

funkcje i tym samym został dołączony w skład Rady Programowej OFOP. 
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2. Komisja Rewizyjna 

Podczas Walnego Zebrania w czerwcu 2019 roku wybrano skład Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, swoją 

pracę w KR kontynuują: Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych), Katarzyna Sadło (Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Jerzy Kwaczyński (PTTK Żyrardów). 

 

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 

Henryk Wujec 

Jan Jakub Wygnański 
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4. Biuro i zespół 

W 2019 roku zatrudnionych na umowy o pracę łącznie było 10 osób, w różnym czasie i na różny wymiar etatu. 

W trakcie roku zostali zatrudnieni nowi pracownicy na następujące stanowiska: dyrektorka, prawnik, 

koordynatorka i ekspert ds. monitoringu. Ponadto w trakcie roku zatrudniani byli pracownicy/czki w charakterze 

ekspertów/tek w projektach OFOP (łącznie 10 umów cywilno-prawnych). 

Siedzibą Federacji jest lokal przy ul. Szpitalnej 5 lok 3 (00-031 Warszawa), lokal wynajmowany jest od miasta st. 

Warszawy po preferencyjnych stawkach. 
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ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 

Liczba członków na początku roku wynosiła 140 organizacji. Do OFOP w ciągu roku przystąpiły 2 nowe 

organizacje o ugruntowanej w środowisku organizacji pozarządowych pozycji: 

1. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 

2. Pole Dialogu 

W 2019 roku żadna z organizacji członkowskich nie wystąpiła oficjalnie z OFOPu.  

Liczba organizacji członkowskich na koniec roku 2019 wynosi 142 organizacji członkowskich.  

W grudniu 2019 roku trwała procedura przyjęcia do OFOPu Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – 

Fairtrade Polska, która zakończyła się oficjalnie na początku 2020 roku. 

 

Lista organizacji członkowskich 

1. ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

2. ATD Czwarty Świat 

3. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 

4. Centrum Gospodarki Społecznościowej 

5. Centrum Inicjatyw Społecznych 

6. Centrum Społecznego Rozwoju 

7. Chrześcijańska Służba Charytatywna 

8. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 

9. Collegium Artium 

10. Demokratyczna Unia Kobiet 

11. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

12. Dolnośląskie Forum Stowarzyszeń i Środowisk Kobiecych 

13. Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej "HIPOKAMP" 

14. Europejskie Centrum Młodzieży 

15. Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA 

16. Federacja Inicjatyw Oświatowych 

17. Federacja Konsumentów 

18. Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych 

19. Federacja MAZOWIA 

20. Federacja Organizacji Pozarządowych 

21. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 

22. Federacja Organizacji Pozarządowych "Pomocni Mazowszu" 

23. Federacja Polskie Lobby Kobiet 

24. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

25. Fundacja "Instytut Myśli Ekologicznej" 

26. Fundacja "W DRODZE" 

27. Fundacja 180 stopni 

28. Fundacja 2035 
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29. Fundacja Akademia Promocji Filmu 

30. Fundacja Aktywizacja 

31. Fundacja Aktywności Lokalnej 

32. Fundacja dla Śląska 

33. Fundacja Dogonić Nadzieję 

34. Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym - Agnieszka 

35. Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

36. Fundacja Europejskie Centrum Mediacji 

37. Fundacja Gorczyckiego 

38. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

39. Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!" 

40. Fundacja Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy 

41. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego 

42. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich 

43. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" 

44. Fundacja M.A.P.A. Obywatelska / Kwidzyn 

45. Fundacja Można Inaczej 

46. Fundacja My Pacjenci 

47. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

48. Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny 

49. Fundacja Natura Polska 

50. Fundacja Nowoczesna Polska 

51. Fundacja Ochrony Stanowisk Pracy i Zdrowia 

52. Fundacja Ogarnij Emocje 

53. Fundacja Ośrodka KARTA 

54. Fundacja Panoptykon 

55. Fundacja Petrus 

56. Fundacja Po Ludzku do Zwierząt - Przyjazna Łapa 

57. Fundacja Pokolenia 

58. Fundacja Pokolenia-Pokoleniom 

59. Fundacja Polska Cyfrowa 

60. Fundacja Polski Instytut Credit Management 

61. Fundacja Pomocy rodzinom i Chorym na Mukowiscydoze MATIO 

62. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" 

63. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

64. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

65. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

66. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

67. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

68. Fundacja Stabilo 

69. Fundacja Szkoła z Klasą 

70. Fundacja tu obok 

71. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

72. Fundacja Urszuli Jaworskiej 

73. Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych 
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74. Fundacja Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych Działań Społecznych SOKRATES 

75. Fundacja WWF Polska 

76. Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca 

77. Instytut Badań Ekonomiczno - Społecznych 

78. Instytut Metropolitalny 

79. Instytut na rzecz Edukacji Kulturalnej 

80. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych 

81. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

82. Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu 

83. Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok 

Dalej" 

84. Miłośnicy Krajobrazu - Stowarzyszenie Właścicieli Lokali 

85. Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) 

86. Oddział PTTK w Żyrardowie  

87. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków "REF" 

88. Polska Fundacja im Roberta Schumana 

89. Polska Fundacja Komunikacji 

90. Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia" 

91. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

92. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie 

93. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Prader-Willi 

94. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu 

95. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 

96. PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny 

97. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego 

98. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

99. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw 

100. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew 

101. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

102. Stowarzyszenie "Nasz Jawornik" 

103. Stowarzyszenie "Normalne Państwo" 

104. Stowarzyszenie "Pracownia Obywatelska" 

105. Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości" 

106. Stowarzyszenie "Wygraj siebie" 

107. Stowarzyszenie Amnesty International 

108. Stowarzyszenie ANTIDOTUM 

109. Stowarzyszenie Artystów Polskich 

110. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach 

111. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

112. Stowarzyszenie Dialog Społeczny 

113. Stowarzyszenie Doradców Prawnych 

114. Stowarzyszenie Filmowców Polskich 

115. Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

116. Stowarzyszenie GTW z Gliwic 

117. Stowarzyszenie IMPAKT 
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118. Stowarzyszenie INICJATYWA DĄBROWSKA/ dawniej Zielone Zagłębie 

119. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

120. Stowarzyszenie Klon/Jawor 

121. Stowarzyszenie Krokus 

122. Stowarzyszenie Lambda Warszawa 

123. Stowarzyszenie MONAR 

124. Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin "Nowe Perspektywy" 

125. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT/ Stowarzyszenie Naukowe im. 

Havelocka Ellisa 

126. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie "Zielony Parasol" 

127. Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie 

128. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska 

129. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST 

130. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka 

131. Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM 

132. Śląska Liga Walki z Rakiem 

133. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym 

134. Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" 

135. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 

136. Zaborskie Towarzystwo Naukowe 

137. Związek Harcerstwa Polskiego 

138. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 

139. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 

140. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

141. Pole Dialogu 

142. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM 

 

REPREZENTANCI OFOP W CIAŁACH DIALOGU 

Reprezentanci Federacji, głównie rekrutujący się z organizacji członkowskich, są członkami kilkudziesięciu grup 

eksperckich, ciał dialogu zarówno na szczeblu europejskim i krajowym, regionalnym, jak i angażują się lokalnie. 

Poniżej lista aktualnych międzynarodowych i krajowych gremiów: 

● Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – Karolina Dreszer-Smalec (wiceprezeska OFOP); 

● Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Weronika 

Czyżewska-Waglowska (wiceprezeska OFOP) od 2018 roku 

● Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji - Łukasz Domagała (prezes OFOP) 

● Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – Mirosława Hamera  

i Łukasz Domagała (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych), od 2007 r.; 

● Obywatelskie Forum Legislacji – Piotr Frączak (Przewodniczący Rady Programowej OFOP, Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Kinga Polubicka (pracowniczka biura OFOP-u); 
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● Stała Konferencja Ekonomii Społecznej SKES - Łukasz Domagała (prezes OFOP); 

● Komitet Społeczny ds. Paktu dla Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego –  

Weronika Czyżewska-Waglowska (wiceprezeska OFOP); 

● Zespół ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Piotr Frączak (Przewodniczący Rady 

Programowej OFOP, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego); 

● Grupa robocza ds. koordynacji działań Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury - Weronika 

Czyżewska-Waglowska (wiceprezeska OFOP); 

● Komitet ds. Umowy Partnerstwa 2014-2020 - Piotr Frączak (Przewodniczący Rady Programowej OFOP, 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego); 

● Komitet Monitorujący 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); 

● Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Joanna Brzozowska-Wabik 

i Łukasz Broniszewski (jako reprezentanci OFOP-u), 

● Komitet Monitorujący 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); 

● Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia – Anna Mikołajczyk i Michał Braun (jako 

reprezentanci OFOP-u), Lucyna Golonko i Karol Szmitko (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP); 

● Komitet Monitorujący 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); 

● Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Mirosława Hamera i 

Łukasz Domagała (jako reprezentanci OFOP-u), Teresa Tiszbierek, Adam Nowak (Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej); 

● Podkomitet ds. monitorowania zasady partnerstwa Komitetu ds. umowy partnerstwa -  

Piotr Frączak (Przewodniczący Rady Programowej OFOP); 

● Wielkopolska Rada Rynku Pracy - Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej/OFOP) 

● Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 - Iwona Janicka (WRK 

ZOP), Gniewko Niedbała (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP), Ewa Gałka (PISOP) 
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DZIAŁALNOŚĆ 

Główna aktywność OFOP realizowana jest poprzez działania czterech programów: 

1. Program Członkowski - współpraca z organizacjami członkowskimi oraz poszukiwanie nowych 

członków. Kontakty i organizacja spotkań z organizacjami na poziomie lokalnym, a także organizacja 

Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych; 

2. Program Rzeczniczy - tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej i obywatelskiej 

poprzez m.in. monitorowanie i inicjowanie zmian w zakresie prawa i polityk publicznych;    

3. Program Wartości i Tożsamość - animowanie dyskusji wokół historii, wartości i tożsamości sektora 

pozarządowego oraz standardów działania organizacji społecznych; 

4. Program Europejski - integracja europejska i udział polskich organizacji społecznych w tym procesie.  

 

Działania Federacji w 2019 r. koncentrowały się wokół: 

● rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych oraz działań interwencyjnych, 

● dostępności dla organizacji pozarządowych funduszy europejskich, w szczególności poprzez 

promowanie realizacji zasady partnerstwa, 

● reprezentacji III sektora w różnych ciałach dialogu i procesach konsultacyjnych w Polsce i na arenie 

międzynarodowej, 

● monitoringu realizacji zasady partnerstwa i współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi, 

● rozwoju narzędzi współpracy środowiska pozarządowego, 

● realizacji Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego działań informacyjnych  

i promocyjnych, 

● integracji środowiska organizacji pozarządowych 

● promocji w mediach działalności organizacji społecznych oraz wspierania finansowego działalności 

społecznej przez obywateli 

 

Program Członkowski 

Program Członkowski "opiekuje się" organizacjami członkowskimi, organizuje coroczne Walne Zebranie 

Członków, dba o przepływ informacji między biurem i podejmowanymi działaniami, a organizacjami 

członkowskimi. Odpowiada za kontakt z organizacjami członkowskimi i tymi, które dopiero chcą przystąpić do 

Federacji. Realizuje projekty mające na celu sieciowanie organizacji, wzmocnienie tożsamości i integracji sektora 

obywatelskiego. 

Opis działań o okresie objętym sprawozdaniem 

Składki członkowskie:  

Zgodnie z zapisami statutowymi dwa razy do roku, przed Walnym Zebraniem, przypomniano członkom drogą 

e-mailową (a w maju/czerwcu oraz grudniu także telefonicznie) o stanie składek członkowskich. 
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Udział w regionalnych i lokalnych Forach Inicjatyw Pozarządowych oraz istotnych 

konferencjach organizowanych przez środowisko organizacji pozarządowych  

w poszczególnych województwach, w tym spotkania z organizacjami członkowskimi  

i potencjalnymi członkami. 

Konferencja European Civic  Academy - 28-29.03.2019 w Słubicach 
 

 

Konferencja zorganizowana wspólnie przez Civil Society Europe, Ogólnopolską Federację Organizacji 

Pozarządowych (OFOP), European Alliance for Social Sciences and Humanities, Collegium Pollonicum, 

European Civic Forum, Solidar Foundation. 

Jest to cykliczne wydarzenie, którego celem jest dyskusja i integracja środowiska działaczy organizacji 

pozarządowych oraz środowiska akademików zajmujących się naukowo tematyką związaną z aktywnością 

społeczną i obywatelską. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób, reprezentantów organizacji 

pozarządowych i uniwersytetów z całej Europy. 

Tytuł konferencji to "(Un) civil Society and Populism. What trends and perspectives for civic space in Europe". 

Celem konferencji było podjęcie dyskusji na tematy związane z przyszłością Europy i rolą organizacji 

pozarządowych w jej budowaniu. Podczas dwóch dni sesji plenarnych i spotkań warsztatowych uczestnicy mieli 

okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz przygotowania planów działań na przyszłość. 

Podczas konferencji odbył się specjalny panel dedykowany sytuacji polskich organizacji pozarządowych.  

Konferencja, jako wydarzenie cykliczne, będzie kontynuowana w latach kolejnych. Osobą odpowiedzialną za 

przygotowanie tej i kolejnych edycji ze strony OFOP jest Karolina Dreszer - Smalec.  

https://civilsocietyeurope.eu/events/european-civic-academy/ 

https://www.sdgwatcheurope.org/event/european-civic-academy/ 

https://www.solidar.org/en/news/european-civic-academy 

https://civilsocietyeurope.eu/events/european-civic-academy/
https://www.sdgwatcheurope.org/event/european-civic-academy/
https://www.solidar.org/en/news/european-civic-academy
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Obchody Święta Wolności i Solidarności - 1-4 czerwca w Gdańsku 
 

OFOP był współorganizatorem Strefy Społecznej przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W strefie 

odbyło się ponad 500 wydarzeń (warsztatów, prelekcji, debat, zajęć włączających, wystaw) zorganizowanych 

przez te organizacje i ruchy społeczne w 13 halach tematycznych. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 200 

organizacji pozarządowych z całej Polski. Organizatorami byli Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Gdańska, 

Europejskie Centrum Solidarności oraz OFOP. 
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https://ofop.eu/aktualnosci/obchody-4-czerwca-swieto-wolnosci-i-solidarnosci-w-gdansku-samorzadna-

rzeczpospolita-dek 

https://2019gdansk.pl 

https://publicystyka.ngo.pl/festiwal-ngo-sow-na-swiecie-wolnosci-i-solidarnosci-zobacz-co-sie-dzialo-w-

strefie-spolecznej 

https://www.facebook.com/events/425786108199994/?active_tab=discussion   

 

31 lipca 2019 przedstawiciela OFOP wziął udział w debacie Młodzi: jakiej reprezentacji chcemy? Debata 

zorganizowana została przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Celem debaty była dyskusja nad 

rządowymi pracami dotyczącymi rozwoju dialogu społecznego z młodzieżą. Rząd przyjął projekt nowelizacji 

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zakładający powołanie nowego rządowego ciała dialogu tj. Rady 

ds. Dialogu z Młodym Pokoleniem.    

 

16 września Łukasz Domagała i Izabela Plur brali udział w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, 

dyskusja dotyczyła roli organizacji pozarządowych w budowaniu wiedzy i tożsamości historycznej 

społecznikostwa. 

 

28 września 2019 Łukasz Domagała wziął udział w spotkaniu wyjazdowym Pomorskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych. Podczas spotkania i warsztatów prezentowany były działania i dorobek OFOP oraz 

doświadczenia tworzenia i rozwijania struktur federacyjnych. Rada podjęła również wstępne działania 

planujące, wskazujące kierunki prac nowej kadencji oraz wyzwania przed jakimi stoją organizacje społeczne we 

współpracy z lokalnym i regionalnym samorządami.   

 

20 września 2019 w Dąbrowie Górniczej odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników - urzędników 

odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami społecznymi. Łukasz Domagała prezes OFOP 

zaprosił do dyskusji przedstawicieli władz miast: Marcina Bazylaka prezydenta Dąbrowy Górniczej, Jacka 

Sutryka prezydenta Wrocławia, Martę Makuch zastępczyni prezydenta Słupska, Marcina Skwierawskiego 

wiceprezydenta Sopotu. 

Podczas Forum podnoszono zagadnienia:  

-     mechanizmów i przykładów współpracy samorządu i organizacji,  

-     roli oraz niezależności samorządu i organizacji społecznych w państwie,  

-     budowy podmiotowości i niezależności ekonomicznej organizacji obywatelskich,  

-     zmiany rozporządzeń ustawy o pożytku publicznym,  

-     rządowej zapowiedzi zmiany ustawy o pożytku publicznym. 

Forum zorganizowane zostało przez Sieć SPLOT oraz Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza przy współpracy ze 

Związkiem Miast Polskich o OFOP. 

https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-

pelnomocnikow?fbclid=IwAR2boMYW1B_s6b5oz3xGNU_9m0prIxfb_Di3YF4OWCOm_mAqzgF-ULOeRGM 

https://ofop.eu/aktualnosci/obchody-4-czerwca-swieto-wolnosci-i-solidarnosci-w-gdansku-samorzadna-rzeczpospolita-dek
https://ofop.eu/aktualnosci/obchody-4-czerwca-swieto-wolnosci-i-solidarnosci-w-gdansku-samorzadna-rzeczpospolita-dek
https://2019gdansk.pl/
https://publicystyka.ngo.pl/festiwal-ngo-sow-na-swiecie-wolnosci-i-solidarnosci-zobacz-co-sie-dzialo-w-strefie-spolecznej
https://publicystyka.ngo.pl/festiwal-ngo-sow-na-swiecie-wolnosci-i-solidarnosci-zobacz-co-sie-dzialo-w-strefie-spolecznej
https://www.facebook.com/events/425786108199994/?active_tab=discussion
https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow?fbclid=IwAR2boMYW1B_s6b5oz3xGNU_9m0prIxfb_Di3YF4OWCOm_mAqzgF-ULOeRGM
https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow?fbclid=IwAR2boMYW1B_s6b5oz3xGNU_9m0prIxfb_Di3YF4OWCOm_mAqzgF-ULOeRGM
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24 września 2019 roku dyrektorka OFOP Izabela Plur reprezentowała OFOP w debacie “Samorząd siłą państwa” 

organizowanej przez tygodnik “Polityka” oraz Miasto Sopot. 

https://www.youtube.com/watch?v=xnEMEFo_a5c 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/mojemiasto/1927298,1,debata-polityki-rzad-czy-samorzad.read 

 

W dniach 26-27 września 2019 w Słupsku odbył się VI Kongres Współpracy Lokalnej: spotkanie ponad 150 

przedstawicieli organizacji społecznych i samorządów zaangażowanych we współpracę obu sektorów. O roli i 

miejscu organizacji społecznych oraz postulatach samorządu terytorialnego dyskutowali m.in. Łukasz 

Domagała OFOP, Szymon Osowski Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Ewa Kulik-Bielińska Fundacja im. St. 

Batorego. Krystyna Dolniecka Prezydent Miasta Słupska, Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot, Barbara 

Nowacka polityk i działaczka społeczna. 

 

22 października 2019 OFOP zorganizował spotkanie robocze poświęcone kolejnym działaniom mającym 

rozwijać współpracę między samorządem a organizacjami społecznymi. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele Związku Miast Polskich, zarządu i rady OFOP, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Pracowni 

Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Regionalnego Centrum wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 

Stowarzyszenia Dialog Społeczny, Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,  Urzędu Miasta Dąbrowa 

Górnicza, Urzędu Miasta Wrocławia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnEMEFo_a5c
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/mojemiasto/1927298,1,debata-polityki-rzad-czy-samorzad.read
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19 listopada 2019 przedstawiciele OFOP wzięli udział w Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Celem 

wyjazdu było spotkanie z osobami reprezentującymi różnorodne środowiska m.in. biznesu, organizacji 

społecznych, mediów i samorządów. Poza udziałem w sesjach tematycznych przedstawiciele OFOP odbyli 

spotkania indywidualne z prelegentami, których celem była prezentacja idei Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 

Pozarządowych planowanego na wrzesień 2020. 

 

12 grudnia 2019 przedstawiciele OFOP wzięli udział w I Gali Aktywności Lokalnej, podczas której przyznano 

„Żurawie Powiatu Grodziskiego” w pięciu kategoriach: społecznik roku, organizacja pozarządowa, wolontariusz 

roku, firma przyjazna społeczności lokalnej i wydarzenie społeczne 2019 roku. Gościem wieczoru był społecznik 

i dziennikarz Szymon Hołownia. 

 

12 grudnia 2019 Łukasz Domagała brał udział w Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Łódzkiego 

prezentując wyniki monitoringu prawa związanego z kontraktowaniem zadań i usług publicznych.  

 

Walne Zebranie OFOP 

 

14 czerwca 2019 roku w Przestrzeń from facebook zostało zorganizowane Walne Zebranie organizacji 

członkowskich OFOPu.  

Co cztery lata zmienia się część składu zarządu OFOP. 14 czerwca 2019 roku Walne Zebranie organizacji 

członkowskich OFOP wybrało częściowo nowy Zarząd.  

Łukasz Domagała (Sieć SPLOT) ponownie został wybrany na prezesa, a Weronika Czyżewska-Waglowska 

(Stowarzyszenie Dialog Społeczny) wybrana na wiceprezeskę. Draginja Nadaždin (Stowarzyszenie Amnesty 

International Polska) i Justyna Sikorska (Związek Harcerstwa Polskiego) zostały nowymi członkiniami zarządu. 

Karolina Dreszer (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum) jako wiceprezeska oraz Iwona Janicka (Fundacja 

Aktywności Lokalnej) jako członkini kontynuują trwającą kadencję. 
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Podczas Walnego Zebrania wybrano także skład Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, swoją pracę w KR 

kontynuują: Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych), Katarzyna Sadło (Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego), Jerzy Kwaczyński (PTTK Żyrardów). 

Członkiem honorowym OFOP został Dariusz Supeł, wieloletni członek Zarządu OFOP w którym pełnił różne 

funkcje i tym samym został dołączony w skład Rady Programowej OFOP. 

 

Program Rzeczniczy 

Celem Programu Rzeczniczego OFOP jest doprowadzenie do stanu, w którym prawo regulujące formy 

aktywności obywatelskiej, w szczególności osób działających w stowarzyszeniach i fundacjach, będzie 

odpowiadało potrzebom społecznym, będzie zrozumiałe i stosowane zgodnie z zasadą pomocniczości. 

Opis działań o okresie objętym sprawozdaniem 

Działania rzecznicze w 2019 skupiały się w obszarach:   

1. pozytywnego wizerunku organizacji społecznych i współpracy z samorządem poprzez m.in.:  

● wspólne wydarzenia organizowane przez środowiska organizacji społecznych i samorządu  

● udział w obchodach Święta Wolności i Solidarności),  

2. lepszego prawa tj. postulowanie zmian ułatwiających działania organizacji społecznych oraz blokowania 

niekorzystnych dla organizacji społecznych rozwiązań prawnych m.in.: 

● monitoring prawa  

● projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,  

● projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej,  

● nowelizacji kodeksu karnego i potraktowanie członków władz organizacji jako osób pełniących funkcję 

publiczną,  

3. działania interwencyjne m.in.:  

● list otwarty do Jerzego Owsiaka podpisany przez ponad 1000 organizacji i 5532 obywateli 

● list do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie dot. sytuacji prawnej stowarzyszenia Wiosna 

(Szlachetna Paczka).  

● w sprawie braku systemu umożliwiającego złożenie nieodpłatnego podpisu elektronicznego na 

sprawozdaniu finansowym  

● interwencję w sprawie składania oświadczeń przez organizacje pozarządowe chcące skorzystać z 

rządowego programu stabilizacji cen prądu.  
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Pozytywny wizerunek organizacji i współpraca ze środowiskiem samorządu 
terytorialnego 
 

W 2019 roku OFOP podjął nowe działania służące rozwojowi współpracy ze środowiskiem samorządu 

terytorialnego, w szczególności ze Związkiem Miast Polskich oraz miastami Dąbrową Górniczą, Gdańskiem, 

Słupskiem, Wrocławiem. Celem tych działań było szukanie nowych silnych partnerów na rzecz tworzenia 

dobrego wizerunku organizacji społecznych.  

 DEKLARACJA współpracy organizacji społecznych i samorządu 

 

 
 

3 czerwca z inicjatywy OFOP oraz środowisk samorządu terytorialnego podpisano deklarację Gdańską pt. 

SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA, DEKLARACJA PARTNERSTWA SAMORZĄDU I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH.  

Partnerska współpraca samorządu, organizacji społecznych i aktywnych obywateli jest wyrazem dojrzałości 

demokratycznej państwa. 30 lat po wyborach 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polki i Polacy przy urnach wyborczych 

opowiedzieli się za demokracją, wracamy w Gdańsku, gdzie wszystko się zaczęło, wracamy do źródeł. 

Zgodnie stwierdzamy  

● Decentralizacja jest podstawą ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej. 

● Samorząd jako wspólnota wszystkich mieszkańców jest podstawową formą organizacji życia 

wspólnego w Rzeczypospolitej. 

● Samoorganizujące się społeczeństwo obywatelskie jest niezbywalną formą wyrażania podmiotowości 

i autonomii społecznej. 
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● Zasada pomocniczości jest główną zasadą organizującą relacje między jednostkami władzy publicznej 

na wszystkich jej szczeblach i obywatelami niezależnie od ról społecznych, w jakich występują. 

● Dialog społeczny jest najważniejszą formą określania dobra wspólnego i celów rozwojowych wspólnot 

lokalnych, jak i całego kraju.” 

Pełny tekst deklaracji: 

https://publicystyka.ngo.pl/samorzadna-rzeczpospolita-obchody-swieto-wolnosci-i-solidarnosci-w-gdansku-

4-czerwca 

 

 
 

OFOP był inicjatorem debaty podczas święta Wolności i Solidarności pt. „Samorządna Rzeczpospolita, samorząd, 

organizacje społeczne, aktywni obywatele w nowoczesnej demokracji”, organizowanej wspólnie przez Miasto 

Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności i OFOP. Celem debaty z udziałem 200 reprezentantów organizacji 

społecznych i samorządu była dyskusja o wyzwaniach i przyszłości demokracji. Zaproszenie Aleksandry 

Dulkiewicz Prezydent Gdańska oraz Łukasza Domagały Prezesa OFOP przyjęli: Marta Bejnar-Bejnarowicz, 

wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich, Jerzy Boczoń, prezes zarządu Regionalnego Centrum Informacji i 

Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Sieć SPLOT, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, 

Piotr Frączak, prezes zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, 

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta (Tygodnik POLITYKA). 

https://publicystyka.ngo.pl/w-gdansku-podpisano-deklaracje-partnerstwa-samorzadu-i-organizacji-

spolecznych 

Kolejnymi wydarzeniami animujące współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi a środowiskiem 

samorządu lokalnego były: 

·  VI Kongresie Współpracy Lokalnej w Słupsku,   

· XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników w Dąbrowie Górniczej urzędników odpowiedzialnych za 

współpracę samorządu z organizacjami społecznymi 

https://publicystyka.ngo.pl/samorzadna-rzeczpospolita-obchody-swieto-wolnosci-i-solidarnosci-w-gdansku-4-czerwca
https://publicystyka.ngo.pl/samorzadna-rzeczpospolita-obchody-swieto-wolnosci-i-solidarnosci-w-gdansku-4-czerwca
https://publicystyka.ngo.pl/w-gdansku-podpisano-deklaracje-partnerstwa-samorzadu-i-organizacji-spolecznych
https://publicystyka.ngo.pl/w-gdansku-podpisano-deklaracje-partnerstwa-samorzadu-i-organizacji-spolecznych
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https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-

pelnomocnikow?fbclid=IwAR2boMYW1B_s6b5oz3xGNU_9m0prIxfb_Di3YF4OWCOm_mAqzgF-ULOeRGM 

OFOP wraz z Sieć SPLOT i Związek Miast Polskich wypracował interpretację nowych wzorów dokumentów oraz 

szereg rekomendacji dotyczących sposobów stosowania procedur w procesie udzielania i rozliczania dotacji 

organizacjom pozarządowym. 18 stycznia w siedzibie OFOPu zostało zorganizowane spotkanie w gronie 

pełnomocników, przedstawicieli i przedstawicielek samorządów oraz organizacji społecznych. 

https://publicystyka.ngo.pl/nowe-wzory-rekomendacje-splot-ofop-i-zwiazku-miast-

polskich?fbclid=IwAR0Unf14jMn0uTqBsUh-e8eEHqjLeovc0mKq5yaVGAV-vSDKtHySFlY0giw  

1 marca 2019 roku przedstawicielka OFOP brała udział w udział w spotkaniu Prawniczek i Prawników Pro Bono 

i Koalicji na rzecz Równych Szans "Pro Bono dla Równości" organizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego. 

30 kwietnia 2019 OFOP wspólnie z Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, Polska Fundacja im. Roberta 

Schumana, Pracownią Badań i innowacji społecznych STOCZNIA,  Fundacją Projekt: Polska, Front Europejski, 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz z Fundacja Batorego zaingerował kampanię Lepiej wybierz!, która miała zachęcić Polki i 

Polaków do świadomego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019. 

 

Lepsze prawo dla działalności społecznej  

Repozytorium OFOP to przejrzysty, ogólnodostępny serwis internetowy, umożliwiający przechowywanie, 

porządkowanie i łatwe przeszukiwanie skategoryzowanych informacji wraz z dokumentacją. Głównym 

działaniem w ramach Repozytorium jest bieżąca dokumentacja i rejestracja przypadków naruszeń zasad 

współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi dotyczących: 

a) przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych,  

w szczególności: 

● unieważniania konkursów, 

● modyfikacji priorytetów lub kryteriów, 

● mian terminów rozstrzygnięć konkursów, 

● zmian składu komisji konkursowych, 

● wstrzymywania przekazywania środków finansowanych mimo pozytywnego rozstrzygnięcia. 

b) powoływania 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, 

● zmian zakresu kompetencji, 

● zmian w zakresie kadencyjności. 

https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow?fbclid=IwAR2boMYW1B_s6b5oz3xGNU_9m0prIxfb_Di3YF4OWCOm_mAqzgF-ULOeRGM
https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow?fbclid=IwAR2boMYW1B_s6b5oz3xGNU_9m0prIxfb_Di3YF4OWCOm_mAqzgF-ULOeRGM
https://www.facebook.com/siecsplot/?__tn__=K-R&eid=ARD6dWIIN65XQGGkLOiLjF_-AUNOXx3OXexJlBqhrAYGeVejod4IWBvPHGXfTXqoKGXusqN00jLo2MHn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-J5ygfZBaA8VL25LRic86paakU_LdnDOfs1si5gAw34mjLEraZE5l_rThbUm0PFG7uotsHFl_kN74WfRdhJBkdDfbpOZ3EMaDkEKIphwGlvjwYAd_DRgwkQDDoOhEMxj8dRlCUp5uuLJXL18MZE5wB7cqK6ke6xsDNoxGIPylVOdZncw4erud-3tCobsVpyfQp7qg02JMQotE3P_G4spm77Vs1AQ0vKIapkPFCVPMpP61wACaiDXGGnouT_tb3pQrAJNWm3MGLqJvO1wQF-nEf2mjx2ipqklBZvN_LqvgAvvZgKNrfSxIQ8NBIDecJ-lO1Hi5H7SoJDBXZotD
https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/?__tn__=K-R&eid=ARCZKkolU3_bcxS5uCJ2BziOfnNSiUtewflkSs5Y69S-f6FsHqVxk1_YijB9EFiHcwXGlForYBFfW1V9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-J5ygfZBaA8VL25LRic86paakU_LdnDOfs1si5gAw34mjLEraZE5l_rThbUm0PFG7uotsHFl_kN74WfRdhJBkdDfbpOZ3EMaDkEKIphwGlvjwYAd_DRgwkQDDoOhEMxj8dRlCUp5uuLJXL18MZE5wB7cqK6ke6xsDNoxGIPylVOdZncw4erud-3tCobsVpyfQp7qg02JMQotE3P_G4spm77Vs1AQ0vKIapkPFCVPMpP61wACaiDXGGnouT_tb3pQrAJNWm3MGLqJvO1wQF-nEf2mjx2ipqklBZvN_LqvgAvvZgKNrfSxIQ8NBIDecJ-lO1Hi5H7SoJDBXZotD
https://publicystyka.ngo.pl/nowe-wzory-rekomendacje-splot-ofop-i-zwiazku-miast-polskich?fbclid=IwAR0Unf14jMn0uTqBsUh-e8eEHqjLeovc0mKq5yaVGAV-vSDKtHySFlY0giw
https://publicystyka.ngo.pl/nowe-wzory-rekomendacje-splot-ofop-i-zwiazku-miast-polskich?fbclid=IwAR0Unf14jMn0uTqBsUh-e8eEHqjLeovc0mKq5yaVGAV-vSDKtHySFlY0giw
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePTPA/?__tn__=K-R&eid=ARAXFpr4sANIrvZppX6gBOpA0NGVWXJ3RTiFWHZ-jgUC0ZBRc5QNo8oG7tkg-v3k2d30-FSwoDEY50kh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB8hlcwPxx6A1r912G9KkLNZy1FlkvPu0sOXo1vUFV7dva9S2JKM5VYokpAD6JAaLZuW7wNUPrdnb3ONsSM_DRS154gmoDVG9cshlD3Pr2Hck51NTDWU5nRyCP83a2tEPlgh_tNoEPPbi4vZxtRGdyv1MGxYJuywAo7WFCFhr_fbGJE3Gf0UfZ4i-cn09IWRN1WY0BKsgl0mOoAu3n43T_a3IgXvAWtJS-PUc5-u8hdMfikMkM92WINJXsLGtNq2WlmNYcB6CH5OFW843ZFoHks0AVOTa6hjUFjLdWslr8R2WEm0yMKFU5bkDqc6JJkyXq4Wxx27P7DLRa8h62L
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePTPA/?__tn__=K-R&eid=ARAXFpr4sANIrvZppX6gBOpA0NGVWXJ3RTiFWHZ-jgUC0ZBRc5QNo8oG7tkg-v3k2d30-FSwoDEY50kh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB8hlcwPxx6A1r912G9KkLNZy1FlkvPu0sOXo1vUFV7dva9S2JKM5VYokpAD6JAaLZuW7wNUPrdnb3ONsSM_DRS154gmoDVG9cshlD3Pr2Hck51NTDWU5nRyCP83a2tEPlgh_tNoEPPbi4vZxtRGdyv1MGxYJuywAo7WFCFhr_fbGJE3Gf0UfZ4i-cn09IWRN1WY0BKsgl0mOoAu3n43T_a3IgXvAWtJS-PUc5-u8hdMfikMkM92WINJXsLGtNq2WlmNYcB6CH5OFW843ZFoHks0AVOTa6hjUFjLdWslr8R2WEm0yMKFU5bkDqc6JJkyXq4Wxx27P7DLRa8h62L
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c) tworzenia ministerialnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Projekt “Lex pro bono communi - monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” 

Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym przy pomocy zaproponowanych metod, 

technik lub narzędzi stosowanych i/lub wdrożonych w ramach projektu, ułatwiających realizację działań 

strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane 

on-line przez organy administracji rządowej. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Fundacją Instytut Myśli 

Obywatelskiej im. Stańczyka. 

Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest 2-letni monitoring oceniający rzeczywisty stan 

stosowania prawa regulującego współpracę rządu z NGO oraz rekomendujący działania na rzecz jej poprawy w 

obszarach: 

● udziału NGO w tworzeniu polityk publicznych, 

● uwzględnienia głosu NGO w stanowieniu prawa, 

● przekazywania środków finansowych NGO na działalność w interesie publicznym oraz 

● dostępności informacji publicznej w tych obszarach. 

Oprócz tego w ramach projektu realizowane są zadania takie jak: 

● opracowanie ekspertyz prawno-socjologicznych, 

● organizacja spotkań edukacyjnych dla działaczy społecznych związanych z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działania strażnicze w oparciu o opracowane materiały edukacyjne, 

● organizacja seminarium eksperckiego z prezentacją wyników i weryfikacją tez raportu rocznego oraz 

opracowaniem rekomendacji dalszego monitoringu, a także 

● wydanie raportu z monitoringu zawierającego artykuły wprowadzające do problematyki obszarów 

objętych monitoringiem, opracowane wyniki przeprowadzonego monitoringu oraz sporządzone 

wcześniej ekspertyzy. 

W 2019 r. członkowie zespołu OFOP-u prowadzili monitoring w wymienionych powyżej obszarach. W maju 2019 

r. przygotowany został raport z dotychczasowy prac.  

Sporządzone zostały także ekspertyzy prawno-socjologiczne we wszystkich monitorowanych obszarach. 
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8 października 2019 roku w “Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie „Dobre 

prawo dla organizacji społecznych”. Celem seminarium była dyskusja z reprezentantami i reprezentantkami 

rządu, przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych oraz politykami i polityczkami 

kandydującymi z komitetów krajowych do parlamentu w najbliższych wyborach, dotycząca dotychczasowych 

wniosków z prowadzonego przez obie organizacje 2-letniego monitoringu stosowania prawa regulującego 

udział organizacji w kształtowaniu aktów prawnych i polityk publicznych, jak i współpracy z rządem. 

Postulaty i rozwiązania o których dyskutowano to m.in.: 

 regulacje prowadzenia konsultacji w randze ustawy, 

 nowe kompetencje dla RDPP np. przyjmowania projektu programu współpracy, 

 usunięcie podziału na przekazanie a powierzenie zadania publicznego, 

 usunięcie z systemu wymogu wkładów własnych, 

 wprowadzenia systemu ryczałtowego rozliczania dotacji z ustawy o pożytku, 

 stworzenie mechanizmów budowania ekonomicznego potencjału organizacji społecznych, 

 stworzenie funduszu, który by miał funkcję stabilizującego kredytodawcy na cele budowania majątku 

organizacji, 

 umożliwienie wykupywania lokalu poprzez potraktowanie najmu jako spłaty rat a konto wykupu. 

Wśród zaproszonych gości i moderatorów byli m.in.: Prof. Piotr Gliński (Prawo i Sprawiedliwość), Wojciech 

Kaczmarczyk (Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Kamil Bobek 

(Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Michał 
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Braun (Platforma Obywatelska), Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15), Łukasz Gorczyński (Stowarzyszenie Dialog 

Społeczny),  Paweł Kasprzyk (Obywatele RP), Paulina Matysiak (Razem), Przemysław Żak (Fundacja Instytut 

Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka), Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Ewa 

Chromniak (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Sieć SPLOT). 

Zapis debaty politycznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdd7K_7g3nQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e9yXjmfCsSKu_uEVDKO

gvUoOee5cdQor-B_rng4_8Qj5YEx4NsVVyy0g  

 

Działania interwencyjne  

W 2019 zarówno zarząd jak zespół biura OFOP podejmował działania interwencyjne. Poniżej prezentujemy 

wybrane przykłady takich działań.   

● 15 stycznia Łukasz Domagała zainicjował i jest współautorem listu do Jurka Owsiaka po tragicznej 

śmierci prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Abramowicza podczas finału WOŚP 

https://publicystyka.ngo.pl/jurku-jestesmy-z-toba-list-organizacji-spolecznych-do-jurka-owsiaka-

dolacz-podpis?fbclid=IwAR3wqPKNIDF7t7I4Yjr5hxU7rUxyDHZzvcMqFxVKqRubEpeGZ0CfFf62PEQ  

● 17 kwietnia 2019 OFOP wysłał do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie list w sprawie trzech 

kandydatur na stanowisko kuratora w Stowarzyszeniu „Wiosna”. Sytuacja Stowarzyszenia wiosna była 

przez kilka miesięcy szeroko komentowanym tematem zarówno w środowisku organizacji społecznych 

jak i debacie publicznej. OFOP z sukcesem włączył się w działania mające na celu stabilizację sytuacji 

Stowarzyszenia Wiosna w Krakowie.  

● 19 sierpnia 2019  Łukasz Domagała udzielił wywiadu na temat sposobu wydatkowania funduszy przez 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a także  realizacji 

rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Wypowiedź wyemitowana została w 

Magazynie Polska i Świat na antenie telewizji TVN.   

● 07 sierpnia 2019 Iwona Janicka przedstawicielka OFOP podjęła interwencję w sprawie składania 

oświadczeń przez organizacje pozarządowe chcące skorzystać z rządowego programu stabilizacji cen 

prądu.  

● Przedstawiciele OFOP w ramach działania RDPP interweniowali w sprawie braku mechanizmu 

spełnienia ustawowego wymogu złożenia i elektronicznego podpisania rocznego sprawozdania 

finansowego.  Ponadto zwracano uwagę wypełniania zapisów prawa odnoszących się do możliwości 

złożenia bezpłatnego podpisu oraz dostępności systemów dla grup obywateli mających zróżnicowane 

potrzeby jak np. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, osoby nieposiadające wiedzy z zakresu 

korzystania z publicznych usług elektronicznych.       

Ponadto: 

O naszych działaniach informowaliśmy publicznie na bieżąco na naszej stronie www.ofop.eu, fanpage’u 

www.facebook.com/ofop.eu, jak również publikowaliśmy na portalu ngo.pl. OFOP jest obecny także na 

portalach Twitter i Linked.in. 

OFOP promował cykl spotkań edukacyjnych “Weź władzę w swoje ręce!”, które były organizowane na terenie 

Polski przez Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka oraz Sieć Obywatelską - Watchdog Polska. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdd7K_7g3nQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e9yXjmfCsSKu_uEVDKOgvUoOee5cdQor-B_rng4_8Qj5YEx4NsVVyy0g
https://www.youtube.com/watch?v=hdd7K_7g3nQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e9yXjmfCsSKu_uEVDKOgvUoOee5cdQor-B_rng4_8Qj5YEx4NsVVyy0g
https://publicystyka.ngo.pl/jurku-jestesmy-z-toba-list-organizacji-spolecznych-do-jurka-owsiaka-dolacz-podpis?fbclid=IwAR3wqPKNIDF7t7I4Yjr5hxU7rUxyDHZzvcMqFxVKqRubEpeGZ0CfFf62PEQ
https://publicystyka.ngo.pl/jurku-jestesmy-z-toba-list-organizacji-spolecznych-do-jurka-owsiaka-dolacz-podpis?fbclid=IwAR3wqPKNIDF7t7I4Yjr5hxU7rUxyDHZzvcMqFxVKqRubEpeGZ0CfFf62PEQ
http://www.ofop.eu/
http://www.facebook.com/ofop.eu
http://www.facebook.com/ofop.eu
http://www.facebook.com/ofop.eu
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Program Europejski 

Celem programu jest integracja europejska i udział polskich organizacji społecznych w tym procesie, a także 
tworzenie warunków zwiększających wykorzystanie środków europejskich przez polskie organizacje 
pozarządowe. W ramach programu rozwijana jest współpraca międzynarodowa OFOP, zarówno z 
przedstawicielami środowiska organizacji obywatelskich z innych krajów jak i instytucjami międzynarodowymi, 
w tym instytucjami UE. 

Opis działań o okresie objętym sprawozdaniem  

Koordynowaliśmy i wspieraliśmy działalność rzeczniczą, w tym prowadzoną przez organizacje lokalne, tworzącą 

warunki do zwiększania stopnia wykorzystania środków z UE przez polskie organizacje pozarządowe, obecnej 

jak i przyszłego budżetu UE na lata 2021-2027: 

● merytoryczne wsparcie udziału organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji 

dotyczących funduszy europejskich, 

● wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami w zakresie związanym  z wykorzystaniem funduszy 

europejskich, 

● współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi  na poziomie 

międzynarodowym i lokalnym, 

● organizację szkoleń i spotkań w regionach. 

  

Monitoring dostępności funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych. Bieżące 
wsparcie eksperckie i rzecznicze dla pozarządowych członków w ciałach dialogu i 
Komitetach Monitorujących Fundusze Europejskie.  

Kluczowe sukcesy w rzecznictwa związanego z funduszami europejskimi: 

Dzięki działaniom OFOP udało się zatrzymać niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych i wytycznych 

dotyczących działalności społecznej, do najważniejszych należą:  

 rozwiązania dotyczące polityki rozwoju ekonomii społecznej finansowej z europejskiego funduszu 

społecznego (zablokowanie niekorzystnych zmian prawnych – projekt ustawy o ekonomii społecznej i 

solidarnej, pozytywne dla organizacji zmiany w wytycznych Europejskiego Funduszu Społecznego dot. 

definicji przedsiębiorstwa społecznego; 

 włączenia organizacji społecznych w proces programowania funduszy europejskich na lata 2021-2027 

(powołanie zespołu ds. funduszy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego); 

 działania zmierzające do wyodrębnienia w umowie partnerstwa trzeciego typu podmiotów tj. 

organizacji społecznych, obok instytucji publicznych i biznesu (proces niezakończony).  

 

Przedstawiciel OFOP podczas posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zespołów rady wnosił 

m.in.:  

- ogłoszenie publicznie otwartego naboru przedstawicieli organizacji społecznych do grup roboczych ds. 

funduszy europejskich. Celem działania grup roboczych jest przygotowania wstępnych założeń dla 
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systemu wdrażania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz 

przygotowanie projektów programów operacyjnych;  

- upublicznienie naboru przedstawicieli organizacji do grup tematycznych dot. funduszy europejskie na 

lata 2021-2027;  

- wyszczególnienie organizacji jako odrębnego typu podmiotów obok podmiot gospodarczych i 

podmiotów publicznych w funduszach europejskich. Celem postulatu jest możliwość tworzenie zasad 

wdrażania funduszy dostosowanych do specyfiki działania organizacji społecznych   

W okresie objętym sprawozdaniem rozszerzono monitoring działań dotyczących procesu programowania 

funduszy europejskich również o gromadzenie  informacji z poziomu wybranych województw. Monitoring 

obejmuje kontakty z lokalnymi przedstawicielami organizacji pozarządowych biorących udział w spotkaniach 

poświęconych planowaniu regionalnego wdrażania funduszy europejskich. Prowadzony monitoring stanie się 

podstawą opracowania ostatecznego programu Stałej Konferencji ds. Europejskich zaplanowanej na styczeń 

2020. Ponadto Przedstawiciele OFOP brali udział w pracach ciał i zespołów monitorujących wdrażanie funduszy 

europejskich w Polsce m.in.:   

7 marca 2019 roku przedstawicielka OFOP brała udział w konferencji “Country Report: Polska 2019 oraz 

przyszłość Polityki Spójności 2021-2027". 

8 kwietnia 2019 przedstawiciele OFOP wzięli udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii 

„Europa 2020” monitorującego wdrażanie Krajowego Programu Reform. Podczas prac zespołu zgłoszono dwa 

kluczowe zagadnienia:   

● poprawa procesu prowadzenia konsultacji publicznych. W celu rzeczywistej poprawy skuteczności 

konsultacji publicznych i społecznych konieczne jest uregulowanie zasad ich prowadzenia w ustawie.  

● rozwój sektora ekonomii społecznej, polityka rządu w zakresie rozwoju sektora gospodarki społecznej  

wymaga uwzględnienia stanowiska organizacji społecznych w sprawie rozszerzenia definicji 

przedsiębiorstwa społecznego.  

19 czerwca 2019 - przedstawiciel OFOP wziął udział wraz z innymi przedstawicielami organizacji społecznych 

w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas posiedzenia członkowie 

komitetu dyskutowali oraz podnosili kwestie odnoszące się w szczególności do następujących zagadnień:  

● nowego projektu na wsparcie klauzul społecznych pod warunkiem nadzoru przedstawicieli Rady 

Działalności Pożytku Publicznego i Komisji Dialogu Społecznego, 

● problemy z kwalifikowalnością VAT, 

● wniosek o długo oczekiwane materiały dot. przeglądu środokresowego oraz przegląd zamawianych 

ewaluacji.  

Ponadto OFOP kontynuował działania na rzecz wprowadzenia Europejskiego Instrumentu Wartości jako 

funduszu dla organizacji pozarządowych w nowym budżecie UE na lata 2021-2027. 
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Przygotowanie dorocznej Stałej Konferencji ds. Europejskich. 

 
 

Pod koniec 2019 roku podjęto działania mające na celu zorganizowanie Stałej Konferencji ds. Europejskich 

(odbyła się ona 24 stycznia 2020 r. w Collegium Civitas, w Pałacu Kultury i Nauki, przy placu Defilad 1 w 

Warszawie), której celem jest m .in. wymiana doświadczeń płynących z wykorzystania funduszy europejskich 

przez organizacje społeczne w Polsce.  

Do dyskusji zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych, w szczególności członków/kinie komitetów 

monitorujących, rządu, a także Komisji Europejskiej.  

Wśród zaproszonych gości i moderatorów znaleźli się m.in.: Piotr Krasuski (Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), Karolina Dreszer – Smalec – (OFOP oraz 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny), Mirosława Hamera (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych, KM PO WER), Przemysław Żydok (Fundacja Aktywizacja, KM PO WER), Iwona Janicka 

(Fundacja Aktywności Lokalnej, KM PO Pomoc Techniczna), dr Maciej Kunysz (Stowarzyszenie EKOSKOP, RDPP, 

KM RPO Woj. Podkarpackie), Ewa Gałka (Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 

PISOP, KM RPO Woj. Wielkopolskie), dr hab. Ryszard Szarfenberg (Polski Komitet Europejskiej Sieci przeciw 

Ubóstwu – EAPN). 

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/kalendarium/stala-konferencja-do-spraw-europejskich 

http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/Program_Europejski/program_stalej_konferencji_styczen_2020.pdf 

 

 

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/kalendarium/stala-konferencja-do-spraw-europejskich
http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/Program_Europejski/program_stalej_konferencji_styczen_2020.pdf
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Działania międzynarodowe 

OFOP posiada swoją reprezentantkę, wiceprezeskę OFOP Karolinę Dreszer – Smalec, w Europejskim Komitecie 

Ekonomiczno – Społecznym w Brukseli. Jest ona członkiem Biura Komitetu, najważniejszego ciała decyzyjnego 

tej instytucji oraz pełni funkcję wiceprzewodniczącej grupy Praworządności i praw podstawowych. Zasiada ona 

w 2 sekcjach tematycznych: SOC (Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa) oraz ECO (Sekcja ds. 

Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej).  

W 2017 roku znalazła się ona wśród inicjatorów powołania w Komitecie nowej kategorii „Stowarzyszenia”, 

zajmującej się sprawami ważnymi dla organizacji pozarządowych. W roku 2019 odbyły się 3 spotkania tej grupy. 

Ponadto bierze ona czynny udział w spotkaniach nieformalnej grupy „NGO Club”. Celem grupy jest wymiana 

informacji oraz koordynacja wspólnych działań na rzecz usprawnienia warunków funkcjonowania NGO. 

W ramach działań międzynarodowych OFOP obecny jest podczas wielu spotkań i konferencji w ciągu całego roku 

(ok. 3-4 spotkań każdego miesiąca). Dzięki temu wzrasta rozpoznawalność federacji jak również widzialny jest 

jej realny wkład w debatę na tematy mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania organizacji społecznych 

w Polsce, jak i w Europie.  

 

Wybrane wydarzenia:  

 21 marzec 2019 - udział Karoliny Dreszer -Smalec w debacie zorganizowanej przez European Civic Forum 

oraz Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) w Berlinie 

 3 czerwca 2019 - udział Karoliny Dreszer -Smalec w Walnym zebraniu European Civic Forum w 

Bukareszcie oraz poprowadzenie dorocznego spotkania platform krajowych 

 4 czerwca 2019 - udział Karoliny Dreszer -Smalec w debacie “Zapewnienie swobody zrzeszania się i 

działania dla grup i organizacji obywatelskich” podczas Międzynarodowego Forum Społeczeństwa 

Obywatelskiego w Bukareszcie 

 12 czerwca 2019 udział Karoliny Dreszer -Smalec w corocznych Dniach Społeczeństwa Obywatelskiego 

organizowanych przez Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny  

 23 października 2019 udział Karoliny Dreszer - Smalec w debacie “Obywatelstwo europejskie na 

poziomie lokalnym” zorganizowanej przez miasto Paryż wraz z European Civic Forum  

 26 listopada 2019 OFOP gościł przedstawicieli organizacji społecznych z Ukrainy. Organizatorem wizyty 

był Instytut Przywództwa i Zarządzania Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Łukasz Domagała 

zaprezentował uczestnikom programu doświadczenia związane programem europejskim oraz 

programem rzeczniczym OFOP, w szczególności z zakresie: legislacji, funduszy krajowych i 

europejskich dla organizacji pozarządowych, rozwoju przedsiębiorczości społecznej.   

 5 listopada 2019 udział przedstawicieli OFOP, Piotra Frączaka i Karoliny Dreszer - Smalec,  w debacie 

panelowej o prawach podstawowych i praworządności organizowanej przez Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli. Te kluczowe wartości Unii Europejskiej zostały określone w art. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej. Dyskusja koncentrowała się między innymi wokół mediów i narracji 

dotyczącej praw podstawowych oraz przestrzeni dla działalności obywatelskiej. 

 26 listopada 2019 OFOP gościł przedstawicieli organizacji społecznych z Ukrainy. Organizatorem wizyty 

był Instytut Przywództwa i Zarządzania Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Uczestnikom 

programu zaprezentowano doświadczenia związane programem europejskim oraz programem 

rzeczniczym OFOP, w szczególności z zakresie: legislacji, funduszy krajowych i europejskich dla 

organizacji pozarządowych, rozwoju przedsiębiorczości społecznej.   

https://www.facebook.com/pages/Bundesnetzwerk-B%C3%BCrgerschaftliches-Engagement-BBE/617701532011069?__cft__%5B0%5D=AZWsy-rT5WftL0kdXiNH2TLBq7mGuq8MpEKotMBwbgh2KRkWOdvtI7XKDrDje1GmTUnKH0HGof01ubPNpX53ypGC-CaHan9Vhp3s5LklSF5MNl00limQVeOnlPR5a3vkrFXjDbK6vDnGht3giIUIZM5BXwopPwj3NRGKipVQUjVkEg&__tn__=kK-R
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 4 grudnia 2019 moderacja przez Karolinę Dreszer - Smalec konferencji pt.  „Rola i wyzwania 

stowarzyszeń w Europie ”, zorganizowaną przez Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny we 

współpracy z European Civic Forum w Brukseli. 

 5 grudnia 2019 udział Iwony Janickiej i Karoliny Dreszer - Smalec w konferencji dotyczącej dialogu 

obywatelskiego w Parlamencie Europejskim. Prezentacja publikacji Activizenship # 4 oraz przyznanie 

nagrody dla Krakowski Alarm Smogowy. 

Udział OFOP w międzynarodowych koalicjach sieciach i partnerskich  
OFOP jest członkiem międzynarodowych organizacji: 

1. European Civic Forum - to międzynarodowa sieć skupiająca ponad 100 stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych z 27 krajów w Europie, aktywnie pracują nad takimi zagadnieniami, jak edukacja 

obywatelska, obrona praw człowieka i popieranie demokracji. Jej celem jest promocja i wsparcie dialogu 

obywatelskiego na poziomie krajowym i europejskim.  

Karolina Dreszer – Smalec, wiceprezeska zarządu OFOP pełni funkcję członka Komitetu Sterującego i 

wiceprzewodniczącej odpowiedzialnej za relacje z krajowymi platformami organizacji pozarządowych. 

W listopadzie 2018 z jej inicjatywy została zainicjowana praca specjalnej grupy roboczej zajmującej się 

koordynacją i wsparciem działalności federacji krajowych.  

2. AGNA - Affinity Group of National Associations - grupa zrzeszająca federacje krajowe  

w ramach CIVICUS-a - od 2007 r. Karolina Dreszer – Smalec pełni w imieniu OFOP rolę stałego 

przedstawiciela, bierze udział w spotkaniach i odpowiedzialna jest za kontakt bieżący. 

3. CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation, Światowa Federacja Organizacji Pozarządowych i 

Wolontarystycznych - od 2007 roku (odnowienie członkostwa w 2014 r.) Karolina Dreszer – Smalec pełni 

w imieniu OFOP rolę stałego przedstawiciela, bierze udział w spotkaniach i odpowiedzialna jest za 

kontakt bieżący. 

 

OFOP w 2019 roku był partnerem europejskich/ogólnopolskich kampanii prowadzonych przez różnorodne 

koalicje organizacji pozarządowych: 

● Kampania na rzecz zwiększenia budżet programu Prawa i Wartości proponowanego przez Komisję 

Europejską 

● Apel organizacji pozarządowych w sprawie uwzględnienia dialogu obywatelskiego i pozycji organizacji 

społecznych w programie Komisji Europejskiej  

● Kampania “Make Europe Great for all” na rzecz sprawiedliwości społecznej i solidarności europejskiej 

● Kampania związana z publikacją kolejnych edycji Activizenship - przedstawiającej sytuację organizacji 

pozarządowych w Europie, więcej https://civic-forum.eu/publications/activizenship-3-is-now-out 

 

 

 

 

 

http://www.civicus.org/what-we-do/cross-cutting-projects/agna
http://www.civicus.org/
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Program Wartości i Tożsamość 

  

 

Celem programu jest animowanie dyskusji wokół historii, wartości i tożsamości sektora pozarządowego  
oraz standardów działania organizacji społecznych. 

Podejmowane wybrane działania: 

1. OFOP organizuje systematyczne spotkania samokształceniowe w ramach Klubu Niepołomickiego. 

2. OFOP wspiera AntyUniwersytet, inicjatywa członków Stowarzyszenia Dialog Społeczny (organizacja 

członkowska OFOP), są to spotkania samokształceniowe, samopomocowe, gdzie szukamy wspólnego 

języka i doświadczenia oraz dzielimy się naszymi przemyśleniami na temat tożsamości i tradycji sektora 

obywatelskiego. Kursy odbywają się online, a także podczas spotkań grup samokształceniowych różnych 

regionach Polski. 

3. Wystąpienia na wydarzeniach, konferencjach, w mediach dot. historii, a także wartości obywatelskich i 

demokratycznych. 

4. Promowanie wartości w postaci graficznej – kula wartości wypracowanej na VIII OFIP, przy każdej okazji 

i wydarzeniu (wlepki, koszulki, plakaty). 

 

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. 

W 2019 OFOP ograniczył działania programu do wspierania inicjatyw organizacji członkowskiej tj. 

Stowarzyszenia Dialog Społeczny, której prezesem jest Piotr Frączak przewodniczący Rady Programowej OFOP.  

 

 

http://ofop.eu/biblioteka
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REALIZOWANE PROJEKTY I GRANTODAWCY 

Działania OFOP w 2019 roku finansowane były ze środków: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Funduszu 

Obywatelskiego Fundacji dla Polski, funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój  (KPRM), Fundacji im. Stefana Batorego, darowizn i składek członkowskich.   

 

Projekt “Lex pro bono communi - monitoring prawa regulującego współpracę rządu z 

organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” 
Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym przy pomocy zaproponowanych metod, 

technik lub narzędzi stosowanych i/lub wdrożonych w ramach projektu, ułatwiających realizację działań 

strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane 

on-line przez organy administracji rządowej. 
Czas trwania: kwiecień 2018 - lipiec 2020. 

Finansowanie: projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. 

 

Projekt Działania Rzecznicze 2019/2020 
Prowadzenie i wspieranie działalności rzeczniczej tworzącej warunki do zwiększania stopnia wykorzystania 

środków z Unii Europejskiej przez polskie organizacje pozarządowe. 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 programy operacyjne. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami publicznymi na poziomie międzynarodowym i lokalnym.  

Czas trwania: luty 2019 r. - styczeń  2020 r.  

Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

 

Projekt Repozytorium – monitoring naruszeń zasad współpracy administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi 
Dokumentowanie przypadków łamania i naruszeń zasad współpracy administracji publicznej szczebla 

centralnego i wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi w obszarach: zlecania zadań publicznych, 

programów współpracy i ciał dialogu.  

Czas trwania: luty 2019 - wrzesień 2020 

Finansowanie: Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski 

 

Projekt z Fundacji im. Stefana Batorego 

Prowadzenie działań nakierowanych na rzecz rozwoju Programu Członkowskiego, poprawy jakości komunikacji 

i promocji działań OFOP oraz udziału organizacji w debacie publicznej.  

Czas trwania: sierpień 2019 - lipiec 2022 

Finansowanie: Fundusz im. Stefana Batorego 
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     OFOP W DEBACIE PUBLICZNEJ 

 Stanowiska Zarządu OFOP 

 
 

OFOP przyjął następujące stanowiska: 

1. W sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

dotyczących: kontroli, wzorów ofert, sprawozdań, Rady Działalności Pożytku Publicznego,  

2. „Jurku, jesteśmy z Tobą!” - list organizacji społecznych do Jurka Owsiaka (list poparcia organizacji 

społecznych skierowany do Jerzego Owsiaka po jego rezygnacji z kierowania WOŚP oraz ten sam list od 

działaczy i działaczek organizacji społecznych) podpisany przez 1046 organizacji społecznych i ponad 5000 

osób indywidualnych. 

3. List otwarty przeciwko mowie nienawiści 

4. List do europosłów i europosłanek w sprawie polityki rozwoju ekonomii społecznej w funduszach 

europejskich 

5. Stowarzyszenie Wiosna musi przetrwać! Nie zgadzamy się na przemoc 

6. List działaczy i działaczek do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie w sprawie trzech kandydatur na 

stanowisko kuratora w Stowarzyszeniu „Wiosna” 

7. Oświadczenie w sprawie ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich 
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Inicjatywy podejmowane przez OFOP w 2019 roku: 

● OFOP zainicjował napisanie listu wsparcia do Jurka Owsiaka po tragicznej śmierci prezydenta Miasta 

Gdańsk Pawła Abramowicza podczas finału WOŚP. 

https://publicystyka.ngo.pl/jurku-jestesmy-z-toba-list-organizacji-spolecznych-do-jurka-owsiaka-

dolacz-podpis?fbclid=IwAR3wqPKNIDF7t7I4Yjr5hxU7rUxyDHZzvcMqFxVKqRubEpeGZ0CfFf62PEQ  

● W styczniu 2019 roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Sieć Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT zbierały podpisy pod apelem skierowanym do Posłanek i Posłów do Parlamentu 

Europejskiego w sprawie polityki rozwoju ekonomii społecznej w funduszach europejskich. 

https://publicystyka.ngo.pl/list-w-sprawie-polityki-rozwoju-ekonomii-spolecznej-w-funduszach-

europejskich-dolacz-

podpis?fbclid=IwAR0TNjLPVRWQ2S_Y9qhdfHW0Ku6JWWUU8zMlqPfR2JMUtHtb8gQM7519FAo  

● OFOP był współorganizatorem kampani społecznej “Organizacje społeczne. To działa!” 

● W kwietniu 2019 roku OFOP wraz z innymi organizacjami społecznymi włączył się w kampanię 

wspierającą Stowarzyszenie “Wiosna”. Apelowano o zaniechanie wszelkich działań opartych na 

przemocy, groźbach, zastraszaniu i wywieraniu presji na pracowników i pracowniczki  

● OFOP wspólnie z m.in. Fundacją Batorego, STOCZNIĄ, Fundacją im, Roberta Schumana, Helsińska 

Fundacją Praw Człowieka prowadził kampanię “Lepiej wybierz!”  zachęcającą Polki i Polaków do 

świadomego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019. 

● Łukasz Domagała, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, symbolicznie zawiesił 

swoją działalność w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.  

https://publicystyka.ngo.pl/domagala-rezygnuje-z-prac-w-radzie-

pozytku?fbclid=IwAR2qYXsvp8bzBZMziw-t6nu_RI1oYSeMRK7QfeSG0q1ZPQghlzVZnxjl77I  

● Przed wyborami 13.10.2019 OFOP wspierał kampanię profrekwencyjną Fundacji Batorego “Oddaj głos, 

bo go stracisz”. 

 

Wypowiedzi w mediach 

Udział w debacie publicznej, reprezentowanie głosu organizacji w mediach. 

Przedstawiciele OFOP wystąpili w audycjach i programach informacyjnych następujących stacji TVP, TVN, Radio 

dla Ciebie, Polskie Radio Trójka, biznes.newseria.pl i in.  

Wypowiedzi przedstawicieli i stanowiska OFOP ukazały się w m.in.: Gazecie Wyborczej, Onet.pl, Gazeta.pl, 

Powiat Lubaczowski, dialog.gov.pl, tvn.24.pl, ngo.pl, wirtualnemedia.pl, infokatowice,pl, witrynawiejska.pl, 

gp24.pl, polityka.pl, oko.press, civitas.edu.pl, portalsamorzadowy.pl, businessjournal.pl, brandsit.pl, 

magazynlbq.pl. i in.  

https://publicystyka.ngo.pl/jurku-jestesmy-z-toba-list-organizacji-spolecznych-do-jurka-owsiaka-dolacz-podpis?fbclid=IwAR3wqPKNIDF7t7I4Yjr5hxU7rUxyDHZzvcMqFxVKqRubEpeGZ0CfFf62PEQ
https://publicystyka.ngo.pl/jurku-jestesmy-z-toba-list-organizacji-spolecznych-do-jurka-owsiaka-dolacz-podpis?fbclid=IwAR3wqPKNIDF7t7I4Yjr5hxU7rUxyDHZzvcMqFxVKqRubEpeGZ0CfFf62PEQ
https://publicystyka.ngo.pl/list-w-sprawie-polityki-rozwoju-ekonomii-spolecznej-w-funduszach-europejskich-dolacz-podpis?fbclid=IwAR0TNjLPVRWQ2S_Y9qhdfHW0Ku6JWWUU8zMlqPfR2JMUtHtb8gQM7519FAo
https://publicystyka.ngo.pl/list-w-sprawie-polityki-rozwoju-ekonomii-spolecznej-w-funduszach-europejskich-dolacz-podpis?fbclid=IwAR0TNjLPVRWQ2S_Y9qhdfHW0Ku6JWWUU8zMlqPfR2JMUtHtb8gQM7519FAo
https://publicystyka.ngo.pl/list-w-sprawie-polityki-rozwoju-ekonomii-spolecznej-w-funduszach-europejskich-dolacz-podpis?fbclid=IwAR0TNjLPVRWQ2S_Y9qhdfHW0Ku6JWWUU8zMlqPfR2JMUtHtb8gQM7519FAo
https://www.facebook.com/profile.php?id=1445064217&__tn__=K-R&eid=ARDXys5vMnMVAQwvdyhEe_7cljmvdBFevdMt3nfvU5zbppVPZ9XNi4Lmz741WO9Dzx8a3NzQfntYCr9m&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDxDnmA_RodQCg74Zt0K962nCFgwRSc2kSKCfXqJBeu2DvZJMDu6ZEnlKAZmdE8aqaAUbwutiBtd3DD6pruLiYgzsZj3lRXacOi4ModvkLq15TmwXO4AbWzgYz4FKNNkAGjkp8dFd4KKre9HlG0QNn1lTk75RlcruVPLsnPifTYT5O6N1KdJWuFWuNN99lzCdA03nTmyfmNVu6IJ7SlbnuQW_JPkTypgjVtHDycLlY_kI_vnG_6twlyWbEv1pXxGNP64crfDvqdYDp8XcnFBpc9pD3LPF5GbD6cQG1veiji3HUrgMgEzHY1YWKdcgmTAbY-aiVOAd8TWP4WIJg
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