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I. OPIS PODMIOTU. 

 

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych (PFOP) jest związkiem 

stowarzyszeń, działającym na rzecz organizacji pozarządowych woj. podlaskiego. 

PFOP powstała w 2015 roku w Białymstoku z potrzeby stworzenia silnej 

reprezentacji sektora pozarządowego. Statut PFOP został uchwalony przez 

założycieli dnia 19 marca 2015. PFOP została zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 czerwca 2015 roku.  W 

Federacji zrzeszonych jest 46 organizacji. 

 

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych działa w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 

poz. 104 ze zm.) oraz Statutu z dnia 19.03.2015 r.. 

 

Struktura organizacyjna Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

składa się z trzech organów. Walnego Zebrania członków będącego najwyższą 

władzą Federacji, organu kierowniczego tj. Zarządu oraz organu kontrolnego tj. 

Komisji Rewizyjnej.  

 

W pracach Walnego Zebrania członków mogą uczestniczyć przedstawiciele 

wszystkich organizacji zrzeszonych w Federacji.  
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Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

1.  dokonywanie zmian w Statucie,  

2. uchwalanie deklaracji programowej oraz rocznych i wieloletnich 

programów działania Federacji,  

3. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania,  

4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5. uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,  

6. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu,  

7. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania 

budżetu,  

8. powoływanie komisji eksperckich,  

9. uchwalanie wysokości składek członkowskich,  

10. uchwalenie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych,  

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

12. nadawanie tytułu członka honorowego Federacji,  

13. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych 

organów Federacji do momentu wyboru tych organów,  

14. inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Federacji. 
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Zarząd Federacji składa się z od 3 do 7 członków, w tym Prezesa oraz dwóch 

Wiceprezesów. Zarząd kieruje pracami Federacji oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata. Do zadań Zarządu należy: 

 

1. kierowanie bieżącymi sprawami Federacji,  

2. realizacja budżetu Federacji,  

3. zaciąganie zobowiązań majątkowych,  

4.uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w 

sprawach o istotnym znaczeniu dla Federacji i jego członków, 

5. powoływanie komisji eksperckich, w okresie pomiędzy Walnymi 

Zebraniami,  

6. reprezentacja Federacji na zewnątrz,  

7. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,  

8. przyjmowanie nowych członków,  

9. zatrudnianie pracowników biura Federacji,  

10. inne sprawy określone w Statucie. 

 

W skład Zarządu Federacji wchodzą następujące osoby:  
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 Paweł Backiel (Prezes Zarządu),  

 Krzysztof Mnich (Wiceprezes Zarządu),  

 Grzegorz Jakuć (Wiceprezes Zarządu),  

  Stanisław Szleter (Członek Zarządu),  

 Grzegorz Łukaszewicz (Członek Zarządu),  

 Iwona Wiernicka (Członek Zarządu),  

 Piotr Karol Bujwicki (Członek Zarządu).  

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne 

Zebranie na okres czterech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych 

Federacji. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie, zgodnie z 

obowiązującym prawem, funkcji nadzoru i kontroli Federacji, w tym m.in.: 

1. badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości 

Federacji,  

2. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i Dyrektora biura ze 

Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,  

3. podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie. 

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:  

 Ewa Kleszczewska,  

 Sławomir Sidoruk,  

 Małgorzata Dudzińska.  
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II. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI. 

 

Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, 

wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja 

pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania 

tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu 

wyrażenia wspólnego stanowiska. 

Celami działalności PFOP są: 

 

–  działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania 

aktywnego obywatelstwa na poziomie wojewódzkim, krajowym i 

europejskim,  

–   rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia 

tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, 

–  rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla 

wszystkich organizacji członkowskich, 

–  kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec 

organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,  
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– opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu wojewódzkim, 

–  działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z 

administracją publiczną wszystkich szczebli,  

– wspieranie działalności organizacji członkowskich,  

–  reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do federacji, wobec 

sektora publicznego i innych środowisk,  

– nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami 

zagranicznymi,  

– działanie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju,  

–  działanie na rzecz ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia, sportu i 

profilaktyki,  

– przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa,  

– monitoring działań instytucji publicznych,  

– działanie na rzecz rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego,  

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  

– działalność na rzecz osób młodych i starszych,  

– promowanie włączenia społecznego i ekonomii społecznej,  

– działanie na rzecz równości szans i niedyskryminacji,  

– działanie na rzecz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój 

przedsiębiorczości,  
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– promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu,  

– działalność z zakresu badań i rozwoju,  

– działalność z zakresu energetyki z odnawialnych źródeł energii,  

– działalność z zakresu transportu, spedycji i logistyki, 

– edukacja i kształcenie ustawiczne,  

– promocja i wspieranie kultury oraz dziedzictwa kulturowego. 

 

Misją PFOP jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i 

wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie wojewódzkim, poziomie 

krajowym i europejskim poprzez: 

 

 reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec władz 

samorządowych i administracji publicznej, 

 konsolidację środowiska organizacji pozarządowych, 

 wspieranie rozwoju inicjatyw społecznych i obywatelskich, 

 wypracowywanie płaszczyzny zasad współpracy organizacji 

pozarządowych z innymi podmiotami: administracją publiczną, sektorem 

biznesu, mediami. 
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Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje swoją misję i cele 

poprzez: 

 

1.  Dbałość o przestrzeganie przez organizacje członkowskie standardów 

wynikających z ustalonych zasad, w szczególności zapisanych w Statucie 

Federacji. 

2.  Propagowanie tych standardów, w tym szczególnie dotyczących, jakości i 

efektywności działania, w środowisku organizacji pozarządowych. 

3.  Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a 

także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań. 

4.  Prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska 

organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich 

przestrzegania. 

5.  Zbieranie informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych z 

administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej 

realizacji zasady pomocniczości. 6. Zbieranie informacji na temat zasad i 

praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji 

pozarządowych. 

7.  Inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji 

pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii 

informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych. 

8. Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej. 
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9. Prowadzenie działań mediacyjnych. 

10. Zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji 

pozarządowych. 

11. Upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych. 

 

 

 

 

III.  ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU PFOP. 

 

Strategia rozwoju Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest 

efektem  pracy uczestników Warsztatów Przyszłości PFOP. Strategia została 

stworzona  

w oparciu o wizję rozwoju PFOP, plan i standardy działań, mechanizmy 

umożliwiające bezpośrednią komunikację oraz wymianę doświadczeń i knowhow 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz uwzględnia sposoby działania 

przewidziane w Statucie PFOP. 

 

W realizacji celów Federacja kieruję się zasadami etycznymi określonymi w 

Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych przyjętej przez Walne 

Zebranie. Zasady te były przedmiotem dyskusji w trakcie procesu tworzenia 

strategii i stanowią efekt wypracowanego konsensusu. 
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Dbając o standardy etyczne funkcjonowania Podlaskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych oraz wszystkich organizacji członkowskich Federacja dba o 

przestrzeganie poniższych zasad: 

 

1.  Misja federacji jest podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią 

działań. Federacja w swoich działaniach kieruje się zasadą poszanowania 

godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz 

ideą dobra wspólnego. 

2.  Federacja jest samorządnym i niezależnym związkiem stowarzyszeń, 

kierującym się wewnętrznymi mechanizmami samoregulacji. 

3.  Federacja oraz organizacje członkowskie działają w poszanowaniu 

obowiązującego prawa oraz podejmują działania na rzecz jego doskonalenia. 

4.  Działalność merytoryczna i finansowa federacji oraz jej członków prowadzona 

jest z dbałością o jawność oraz przejrzystość procedur podejmowanych 

decyzji. 

5.  Federacja planuje swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich 

członków oraz regularnie ewaluuje swoją skuteczność w odpowiadaniu na 

nie. 

6.  Federacja podejmuje współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, 

administracją i sektorem biznesu na zasadach partnerstwa, wzajemności i 

solidarności. 
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7.  Federacja dba o przejrzyste relacje w działaniach osób zaangażowanych w 

pracę 

organizacji, dążąc do unikania konfliktu interesów. 

 

8.  Federacja przeznacza wypracowane dochody na realizację zadań statutowych 

oraz swój rozwój instytucjonalny. Władze federacji dbają o racjonalne i 

efektywne wydatkowanie środków, które są w jej dyspozycji. 

 

Strategia rozwoju zakłada funkcjonowanie Federacji w ramach realizacji 

celów strategicznych na płaszczyznach:  

 

 reprezentowania i przepływu informacji, 

 kreowania polityki publicznej, 

 wzmacniania oraz tworzenia potencjału, 

 kreowania wizerunków, 

 integracja wewnętrzna, 

 informacyjnej, 

 działań doraźnych. 
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IV.  CELE STRATEGICZNE PFOP 

 

 

1.  PŁASZCZYZNA REPREZENTACJI I  PRZEPŁYWU INFORMACJI. 

 

1.1. Cel strategiczny – reprezentacja Członków PFOP. 

 

Głównym założeniem reprezentowania swoich członków jako celu 

strategicznego Federacji jest zwiększenie liczby członków zrzeszonych w 

Federacji oraz zapewnienie członkom Federacji aktywnego udziału w gremiach 

konsultacyjno – decyzyjnych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym. 
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W ostatnich latach zaobserwowano, iż zmiany legislacyjne w polskim 

systemie prawnym zmierzają do zwiększenia aktywnego udziału organizacji 

pozarządowych w różnego rodzaju gremiach decyzyjnych (w szczególności na 

szczeblu samorządowym). Dotyczy to wielu materii życia codziennego 

poczynając od kwestii związanych z aktywnością społeczną obywateli, a kończąc 

na dziedzinach związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności. W 

ślad za tą prawidłową tendencją, jednym z głównych zamierzeń Federacji winno 

być wzmożenie działań polegających na zapewnieniu czynnego i aktywnego 

udziału przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Podlaskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych w organach decyzyjnych i opiniotwórczych. Pozwoli to realnie 

wpływać na politykę prowadzoną przez organy wykonawcze i uchwałodawcze. 

Uzyskanie faktycznych możliwości decyzyjnych lub opiniotwórczych wpłynie 

także na uzyskanie środków ochrony przed działaniami negatywnie 

wpływającymi na rozwój organizacji pozarządowych.  

 

 W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 

 

 Przeprowadzeniu analizy istniejących ciał dialogu na poziomie lokalnym, w 

województwie, regionie, w Polsce i w innych, wybranych krajach. 

Określenie, w których z nich, udział reprezentantów Federacji jest ważny z 

punktu widzenia priorytetów PFOP; 
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 Opracowaniu procedury delegowania reprezentantów do ciał 

konsultacyjno – decyzyjnych oraz zasad wystawiania rekomendacji dla 

organizacji członkowskich; 

 Stworzeniu bazy reprezentantów pełniących funkcje w poszczególnych 

gremiach oraz bazy ekspertów mogących pełnić funkcje reprezentacji w 

poszczególnych tematach i branżach; 

 Zweryfikowaniu kompetencji osób pełniących rolę reprezentantów; 

 Wyznaczeniu osób udzielających informacji o działaniach federacji w 

mediach; 

 Wzmocnieniu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  oraz 

udział w innych ciałach konsultacyjno-doradczych; 

 Rozwijaniu współpracy z sektorem biznesu, nauki i samorządem; 

 Podjęciu starań o umożliwienie udziału reprezentanta Federacji w pracach 

Komisji Dialogu Społecznego; 

 Wzmocnieniu udziału przedstawicieli PFOP w strukturach organizacji 

sieciowych na poziomie decyzyjnym; 

 Uczestnictwie Zarządu w wydarzeniach poszczególnych organizacji 

członkowskich. 

 

1.2. Cel strategiczny – Stworzenie systemu obiegu informacji. 
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 W dobie licznych i częstokrotnych zmian legislacyjnych, w ramach 

konsultacji przeprowadzonych na forum członków Federacji zarysowała się  

potrzeba podjęcia działań zmierzających do wypracowania jednolitego sposobu 

przekazywania informacji i zawiadomień o zmianach dotyczących dziedzin w 

których działają członkowie Federacji. W nawiązaniu do wcześniej wskazanej 

tezy powstawania nowych organów i grup decyzjno – konsultacyjnych istotnym 

jest, ażeby członkowie Federacji mieli świadomość o rysujących się 

możliwościach uczestniczenia w pracach w/w grup. Racjonalnym następstwem 

celu strategicznego „Reprezentowanie” jest podjęcie działań zmierzających do 

stworzenia struktur umożlwiających uzyskanie informacji o możliwości nowych 

form reprezentacji. Stworzenie jednego, spójnego  

i jednolitego systemu przekazywania informacji winno obejmować również 

informacje o aktualnie prowadzonych pracach w poszczególnych gremiach, w 

których Federacja ma już swoich przedstawicieli. To z kolei umożliwi, w drodze 

obiegu informacji funkcjonującego w wewnętrznych strukturach Federacji, 

uzyskanie pośredniego wpływu na pracę organów, w których dana organizacja 

nie ma przedstawiciela, za pośrednictwem reprezentantów wyznaczonych przez 

Federację tudzież przez któregoś z członków zrzeszonych w Federacji. 

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 
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 Opracowanie procedury informowania członków o pracach 

prowadzonych  

w poszczególnych gremiach; 

 Stworzenie wewnętrznego systemu obiegu na drodze: Federacja – 

członek Federacji, członek Federacji – członek Federacji; 

 Stworzenie procedur informowania członków o nowopowstałych 

gremiach opiniotwórczych w dziedzinach działalności poszczególnych 

członków Federacji. 

 

2.  PŁASZCZYZNA KREOWANIA POLITYKI PUBLICZNEJ. 

 

2.1. Cel strategiczny: Poprawa warunków instytucjonalnych i prawnych 

funkcjonowania organizacji członkowskich. 

 

 Mając na uwadze, że  jedynie połowicznym sukcesem może okazać się 

rozszerzenie działalności Federacji o uczestnictwo w nowych gremiach decyzjo – 

konsultacyjnych istotnym jest, ażeby zarówno przedstawiciele członków 

Federacji jak i struktury samych członków Federacji, jako niezależnych 

podmiotów, charakteryzowały się przejrzystością i sprawnością działania. Oprócz 

posiadania prawidłowo funkcjonujących struktur wewnętrznych zgłaszano 

postulaty uproszczenia procedur i warunków instytucjonalnych w ramach 

których organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność. Z tych też 

powodów jednym z celów strategicznych Federacji na przyszłe lata jest poprawa 
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warunków instytucjonalnych i prawnych w ramach których działają członkowie 

Federacji.  

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 

 

 Zbudowaniu koalicji na rzecz skutecznego wpływania na polityki 

publiczne, wspieranie w tym zakresie organizacji członkowskich oraz 

poszukiwanie partnerów; 

 Występowaniu z własnymi propozycjami zmiany prawa, w tym 

krajowego; 

 Propagowaniu dobrych praktyk wpływania na polityki publiczne; 

 Dbaniu o jakość dialogu samorządu z NGO; 

 Współtworzeniu wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi we współpracy z Lokalnymi Inkubatorami NGO 

(działających w ramach Podlaskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego); 

 

2.2. Cel strategiczny: Poprawa dostępności środków publicznych dla 

organizacji pozarządowych. 

 

 Organizacje zrzeszone w Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

swoją działalność w dużej mierze opierają na grantach finansowych 

pozyskiwanych ze środków publicznych na realizację poszczególnych projektów 
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związanych bezpośrednio z przedmiotem działalności członków zrzeszonych w 

Federacji jak i samej PFOP. Wiąże się to z koniecznością uczestniczenia w 

procedurach konkursowych przeprowadzanych przez poszczególne instytucje 

publiczne. Kreuje się więc potrzeba udzielenia wsparcia członkom Federacji 

celem zwiększenia efektywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Nie bez 

znaczenia na skuteczność pozyskiwania środków pozostaje również duża 

konkurencja ze strony innych organizacji. Dlatego istotnym jest 

zminimalizowanie rywalizacji pomiędzy członkami Federacji w ramach 

prowadzonych postępowań konkursowych. Dla tych celów założeniem 

strategicznym PFOP jest poprawa dostępności środków publicznych dla 

organizacji pozarządowych. 

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 

 

 Wspieraniu projektów wspólnych dla kilku organizacji składanych na 

różnych szczeblach administracji; 

 Wpływaniu na sposób finansowania organizacji „parasolowych” i 

budujących niezależność finansową organizacji pozarządowych; 

 Przekazywaniu podlaskich doświadczeń wpływania na polityki 

publiczne innym regionom Polski; 
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 Wspieraniu organizacji pozarządowych w rekrutacji wykfalifikowanych 

pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w 

sporządzaniu wniosków o dofinansowanie. 

 

2.3. Cel pomocniczy: Udział w konsultacjach, procesach monitorowania i 

działalności Rad Pożytku Publicznego. 

 

 Celem pośrednio wynikającym z konieczności poprawy skuteczności 

pozyskiwania środków publicznych oraz poprawy warunków instytucyjnych i 

prawnych, w których funkcjonują organizacje pozarządowe jest zwiększenie 

zakresu działalności Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w procesach 

konsultacyjnych i monitorujących ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

Rad Pożytku Publicznego. Ażeby zabezpieczyć prawidłową i sprawną realizację 

wyżej wskazanych celów strategicznych niezbędnym jest aktywne uczestniczenie 

Federacji w konsultacjach prowadzonych w przedmiocie polityki prowadzonej 

przez instytucje publiczne. Jednolity głos wypracowany przez wszystkie 

zrzeszone organizacje na forum Federacji zawsze będzie stanowił lepszą formę 

wyrażania opinii, od rozdrobnionych i odmiennych stanowisk poszczególnych 

członków. Ponadto istotnym jest monitorowanie istniejących już stanów 

faktycznych i prawnych w zakresie partycypowania w środkach publicznych. 

Realizacja celu strategicznego nr 2.2. będzie niemożliwa w przypadku bierności 

organizacji na etapie tworzenia zasad i programów nowych okresów 

finansowania. W tym zakresie wymagane jest również udzielanie wsparcia 

Federacji przez poszczególne organizacje, w tym w ramach funkcjonujących Rad 



 

PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

ul. Warszawska 44/1 III p., 15-077 Białystok 

 

 

Projekt: „W SIECI SPRAWNYCH NGO. PROJEKT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Pożytku Publicznego, których instytucja najlepiej sprawdziła się na 

przedmiotowym forum działalności.  

 

 Z tych tez powodów zakłada się podjęcie następujących działań: 

 

W obszarze konsultacji: 

 

 udział w konsultacjach dokumentów dotyczących polityk publicznych 

prowadzonych przez instytucje publiczne; 

 organizowanie procesu konsultacji dokumentów dotyczących polityk 

publicznych; 

 konsultowanie z organizacjami członkowskimi wypracowanych 

stanowisk; 

 wspieranie przez członków stanowisk prezentowanych przez Federację; 

 lobbing oraz wspieranie korzystnych dla NGO rozwiązań 

proponowanych przez władze. 

 

W obszarze monitorowania: 
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 monitoring funduszy publicznych; 

 monitorowanie oraz udział w konsultacjach nowego okresu 

programowania; 

 monitoring współpracy samorządów lokalnych w woj. podlaskim z 

organizacjami, w tym zlecania zadań dla NGO - opracowanie raportu; 

 monitoring powstawania prawa lokalnego dotyczącego funkcjonowania 

NGO; 

 monitorowanie mechanizmów powoływania przedstawicieli NGO do 

ciał konsultacyjno-doradczych itp. (RDPP, komisji konkursowych, 

komitetów etc.); 

 monitorowanie prac struktur międzynarodowych. 

 

W obszarze działalności Rad Pożytku Publicznego: 

 

 wsparcie działalności Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

 rekomendowanie przez Federację kandydatów do gminnych i 

powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego (z organizacji 

członkowskich); 

 edukowanie członków RDPP z zakresu ich obowiązków i kompetencji w 

duchu partycypacji społecznej. 
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3.  PŁASZCZYZNA WZMACNIANIA ORAZ TWORZENIA POTENCJAŁU. 

 

3.1. Cel strategiczny: Wzmocnienie siły i potencjału organizacji członkowskich 

poprzez budowanie ich niezależności i samodzielności. 

 

 Oprócz zakreślonego w niniejszej Strategii założenia ciągłego rozwoju i 

rozszerzania obszarów działalności konieczne jest utrwalenie i wzmocnienie 

struktur, które już funkcjonują oraz są wynikiem prac i doświadczeń samej 

Federacji oraz jej członków. Członkowie Federacji dostrzegają także potrzebę 

wyciągnięcia dobrych i pożytecznych wniosków z doświadczeń i osiągnięć, które 

już do tej pory zostały zrealizowane. W ramach płaszczyzny wzmacniania 

dostrzegalny jest cel strategiczny polegający na wzmocnieniu siły i potencjału 

organizacji członkowskich Federacji. Jako najlepszą drogę realizacji tego 

założenia proponuje się takie przyjęcie modelu funkcjonowania organizacji 

członkowskich, w którym organizacje te będą mogły charakteryzować się 

niezależnością oraz samodzielnością. Realizacja tego założenia, w oderwaniu od 

funkcjonowania w ramach zrzeszenia stowarzyszeń, wpłynie również pozytywnie 

na funkcjonowanie samej Federacji, gdyż o sile przebicia Federacji jako związku 

stowarzyszeń decyduje również potencjał i możliwości poszczególnych 

organizacji zrzeszających się. 

 

 



 

PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

ul. Warszawska 44/1 III p., 15-077 Białystok 

 

 

Projekt: „W SIECI SPRAWNYCH NGO. PROJEKT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 

 

 Wzmocnieniu i rozwijaniu Lokalnych Inkubatorów NGO działających w 

ramach Podlaskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego dla organizacji 

pozarządowych w woj. podlaskim; 

 Prowadzeniu regularnych szkoleń tematycznych odpowiadających na 

potrzeby członków i organizacji współpracujących; 

 Zgłoszeniu organizacji członkowskich do projektów związanych z 

wdrażaniem standardów i certyfikacją; 

 Informowanie o możliwych źródłach finansowania działań organizacji 

pozarządowych; 

 Udzielaniu pomocy merytorycznej w pozyskiwaniu funduszy dla 

organizacji członkowskich; 

 Wspieraniu organizacji członkowskich w realizacji projektów; 

 Inicjowaniu i wspieraniu współpracy sektora biznesu z organizacjami 

członkowskimi; 

 Pomocy w wyszukiwaniu zagranicznych partnerów i budowaniu 

partnerstwa z organizacjami członkowskimi; 
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 Stworzeniu bazy ekspertów z różnych obszarów na podstawie 

przeprowadzonej ankiety badającej możliwości i kompetencje 

członków Federacji; 

 Przeprowadzeniu badania dotyczącego potrzeb członków w zakresie 

wykorzystywania nowych technologii; 

 Określeniu zasad wzajemnego korzystania z zasobów materialnych i 

niematerialnych innych członków Federacji. 

 

3.2. Cel strategiczny: Wzmocnienie instytucjonalne Podlaskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych poprzez rozwój kompetencji kadr oraz 

zwiększanie zasobów materialnych. 

 

 Od momentu zawiązania Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

zauważa się ciągły wzrost liczby jej członków. Świadczy to niewątpliwie o 

poprawności funkcjonowania Federacji oraz posiadaniu wyrobionej marki. Ciągły 

rozrost Federacji pociąga jednak za sobą konieczność rozwoju i ulepszenia 

struktur samej Federacji. Przy założeniu, że misją Federacji jest reprezentowanie 

organizacji zrzeszonych oraz pomoc organizacjom członkowskim, logicznym 

następstwem rozwoju Federacji jest konieczność zapewnienia jej odpowiednich 

warunków lokalowych, zasobów ludzkich oraz materialnych. Funkcjonowanie 

Federacji oraz ciągłe rozszerzanie płaszczyzn jej działalności generuje również 

określone skutki finansowe, które muszą być zaspokojone dla sprawnego 

działania PFOP. Z tych też powodów dostrzega się konieczność rozwoju kadr oraz 
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zdobywanie większych zasobów materialnych do realizacji swoich celów 

statutowych. Większy zakres kompetencji wiąże się również z koniecznością 

większego zaangażowania poszczególnych organizacji członkowskich w 

działalności Federacji.  

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 

 

 Wzmacnianiu niezależności finansowej Federacji poprzez pozyskiwanie 

w ramach projektów środków finansowych na działalność biura, 

nawiązanie współpracy z sektorem biznesu oraz poszukiwanie 

sponsorów; 

 Budowaniu tożsamości Federacji; 

 Aktualizacji strategii rozwoju Federacji; 

 Cyklicznym badaniu potrzeb organizacji członkowskich, zarówno w 

zakresie projektów jak i ogólnie dotyczące funkcjonowania Federacji; 

 Weryfikacji aktywności członków. 

 

4.  PŁASZCZYZNA  KREOWANIA WIZERUNKU. 
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4.1. Cel strategiczny: Wzmocnienie i utrzymanie marki oraz jakości działań 

PFOP. 

 

 Jednym z podstawowych założeń działalności Podlaskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych winno być pozyskiwanie nowych organizacji 

członkowskich, co przekłada się automatycznie na siłę głosu Federacji w dyskusji 

publicznej. Innymi słowy o sile i powadze Federacji, jako podmiotu 

reprezentującego grupę interesów, świadczy zasięg reprezentacji oraz 

profesjonalizm i skuteczność działania. Z tych też względów koniecznym jest 

podjęcie działań zmierzających nie tylko do niepogarszania wizerunku Federacji, 

ale wręcz do jego poprawy. Federacja dla zapewnienia skuteczności swoich 

działań musi jawić się, szczególnie na rynku  

i terenie województwa podlaskiego, jako organizacja reprezentująca znaczną 

część organizacji działających lokalnie oraz jako związek kojarzący się z 

profesjonalizmem i stabilizacją. Wydźwięk działań Federacji winien docierać 

przede wszystkim do lokalnej społeczności oraz organów administracji publicznej 

i samorządowej, gdyż zaangażowanie i przychylność tych gremiów wpływa 

pośrednio na skuteczność działań Federacji.  

 

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 
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 Udziale w wizytach studyjnych i wymianie doświadczeń z innymi 

federacjami i organizacjami; 

 Budowaniu partnerskich relacji z sektorem biznesu i administracji 

publicznej oraz kontaktów międzynarodowych; 

 Promocji federacji z uwzględnieniem członków poprzez wydawanie 

publikacji i artykułów w prasie; 

 Wzmocnieniu działań promocyjnych federacji w województwie 

podlaskim poprzez uczestnictwo w targach oraz forach organizacji 

pozarządowych; 

 Organizacji posiedzeń zarządu oraz spotkań z lokalnymi NGO i 

administracją w całym województwie; 

 Uczestniczeniu zarządu w wydarzeniach poszczególnych organizacji 

członkowskich; 

 Promocji 1% pozyskiwanego przez organizacje członkowskie oraz 

kontakt z biurami księgowymi w celu poinformowania o organizacjach 

członkowskich OPP w celu zaproponowania wpisania ich do rozliczenia 

PIT; 

 Dbałości o zapewnienie jakości i oryginalności gadżetów 

produkowanych przez Federację; 

 Stworzeniu bazy ekspertów do wypowiedź w mediach na poziomie 

regionalnych i lokalnym; 

 Inicjowaniu artykułów o NGO w prasie specjalistycznej; 

 Nawiązaniu współpracy z podmiotami specjalizującymi się w 

działalności reklamowej, wizerunkowej lub public relations.  
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5.  PŁASZCZYZNA  INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ. 

 

5.1. Cel strategiczny: Budowanie tożsamości członków Federacji oraz 

tworzenie warunków partnerstwa organizacji członkowskich. 

 

 Relewantnym dla realizacji postawionych celów strategicznych jest 

utrzymanie i uściślenie współpracy wewnątrz samej Federacji. Niewątpliwym i 

wyłączonym spod dyskusji jest fakt pozytywnego wpływu wzajemnych dobrych 

relacji członków organizacji na pozytywną pracę samej Federacji. Z tych też 

względów dostrzega się potrzebę wzmożonej integracji członków Podlaskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych. Integracja zrzeszonych organizacji może 

również stanowić forum do łatwiejszego wypracowywania zbieżnych stanowisk i 

celów. Skuteczna integracja jest także przyczynkiem do wzmacniania marki 

Federacji, która winna funkcjonować jako podmiot szanujący stanowiska swoich 

członków oraz działający z pełną legitymacją i akceptacją jak największej liczby 

zrzeszonych organizacji. Jako najskuteczniejszy sposób integracji 

wewnątrzorganizacyjnej wskazuje się realizację wspólnych projektów oraz 

wspólne uczestnictwo w przedsięwzięciach zewnętrznych. W toku konsultacji 

zaobserwowano również potrzebę stworzenia możliwości poznania pozostałych 

członków zrzeszenia. 

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 
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 Przygotowaniu wojewódzkich targów organizacji pozarządowych; 

 Stworzeniu kalendarza spotkań integracyjnych; 

 Organizacji wyjazdów integracyjnych do różnych organizacji 

członkowskich; 

 Organizacji seminariów i kawiarenek obywatelskich; 

 Prezentacji działalności poszczególnych organizacji na spotkaniach; 

 Udziale w spotkaniach integracyjnych i nawiązywanie kontaktów z 

innymi federacjami. 

 

 

 

6.  PŁASZCZYZNA  INFORMACYJNA. 

 

6.1. Cel strategiczny: Podniesienie świadomości otoczenia społecznego i 

instytucjonalnego o działaniach Federacji i jej członków (informowanie 

„na zewnątrz”– Public Relations). 

 

 Biorąc pod uwagę, że działalność poszczególnych członków Federacji ściśle 

wiąże się ze współpracą z lokalnymi społecznościami i organami administracji 

samorządowej, jako jeden z celów strategicznych Federacji określa się 

podniesienie świadomości otoczenia społecznego i instytucjonalnego o 

działaniach Federacji i jej członków. W dobie globalizacji oraz szybkiego 
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przepływu informacji medialnych niezwykle istotnym, również z punktu widzenia 

wcześniej założonych celów strategicznych, jest wypracowanie przez Federację 

odpowiednich standardów funkcjonowania w zakresie Public Relations. 

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz kreowanie wizerunku 

Federacji na zewnątrz uzależnione jest od prowadzenia odpowiedniej polityki 

medialnej, w tym w mediach społecznościowych (Internet). Jednym z założeń 

Federacji powinno być aktywne i profesjonalne dystrybuowanie informacji w 

szczególności w przedmiocie: informacji o celach i osiągnięciach Federacji, o 

aktualnych działaniach i zamierzeniach na przyszłość, a także w przedmiocie 

oferty i korzyści płynących z członkostwa w Federacji.  

W zamierzeniu tym Federacja, realizując założony cel reprezentacji podmiotów 

zrzeszonych, powinna promować swoich członków i ich indywidualne osiągnięcia 

w mediach. Ponadto Federacja, jako podmiot wspierający swoich członków, 

winna udostępniać organizacjom swoje platformy informacyjne, którymi 

aktualnie dysponuje. Odpowiednia polityka informacyjna pośrednio może 

wpłynąć również, na lepszy odbiór Federacji wśród instytucji publicznych i 

samorządowych. 

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 

 

 Przygotowaniu i emisji spotów reklamowych federacji; 

 Prowadzeniu strony na Facebooku i innych portalach 

społecznościowych; 
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 Produkcji gadżetów produkowanych przez Federację; 

 Inicjowaniu artykułów o NGO w prasie; 

 Opracowaniu długofalowej strategii promocji federacji; 

 

6.2. Cel strategiczny: Informowanie organizacji członkowskich o działaniach 

Federacji oraz o działaniach innych podmiotów, mogących mieć 

znaczenie dla ich funkcjonowania. 

 

 W myśl przyjętej zasady „Federacja jest tak silna jak jej członkowie.” za cel 

strategiczny Federacji stawia się stworzenie i utrzymanie wewnętrznego systemu 

dystrybucji informacji, którego odbiorcami będą członkowie Federacji. 

Warunkiem niezbędnym do skutecznego rozwoju członków Federacji jest 

stworzenie skutecznej sieci przepływu informacji o środowisku, w którym 

funkcjonują członkowie Federacji jak i sama Federacja. Realizacja celu 

strategicznego pozwoli na wypracowanie skutecznego mechanizmu przepływu 

informacji i aktualizacji danych w ramach którego członkowie Federacji będą 

mogli w prosty i zrozumiały sposób zdobywać wiedzę o działaniach, 

zamierzeniach i wydarzeniach mających istotny wpływ na ich funkcjonowanie. 

Wzmożony przepływ informacji wpłynie również pozytywnie na wzajemną 

wymianę doświadczeń i sugestii wewnątrz struktury Federacji. 

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 
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 Dystrybucji informacji w zakresie działalności III sektora wśród organizacji 

członkowskich; 

 Prowadzeniu kalendarza wydarzeń jako miejsca integrującego terminy 

działań organizacji oraz poinformowanie członków o możliwości 

zamieszczania własnych wpisów; 

 Publikowaniu biuletynu oraz bieżącej aktualizacji harmonogramu 

konkursów; 

 Udzielaniu pomocy w zakresie możliwości uzyskania finansowania wkładu 

własnego; 

 Aktualizacji danych organizacji członkowskich oraz podziału organizacji ze 

względu na branże oraz główne obszary działania; 

 Wyznaczeniu osoby z organizacji członkowskiej odpowiedzialnej za kontakt 

z biurem Federacji; 

 Organizowaniu spotkań wyjazdowych Zarządu Federacji w siedzibach 

organizacji; 

 Prowadzeniu komunikacji z członkami mailowo, telefonicznie i pisemnie, w 

tym usprawnienie komunikacji mailowej poprzez używanie skrótu „PFOP” 

na początku każdego tytułu maila z biura i do biura federacji; 

 Prowadzeniu tematycznej archiwizacji informacji na stronie federacji. 

 

7.  PŁASZCZYZNA  DZIAŁAŃ DORAŹNYCH. 

 

7.1. Cel strategiczny: Wspieranie organizacji członkowskich w sytuacjach 

kryzysowych oraz udzielanie wsparcia organizacjom niezrzeszonym. 
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 W swoich działaniach Federacja, oprócz realizacji wyżej opisanych założeń 

strategicznych w ujęciu szerokim, musi mieć również na uwadze dbałość o 

interesy organizacji zrzeszonych w rozumieniu wąskim tj. doraźnym. Z 

praktycznego punktu widzenia organizacje zrzeszone w Federacji mogą napotkać 

trudności zarówno w kontaktach z innymi organizacjami jak i organami 

samorządowymi lub centralnymi. Federacja, jako związek założony z myślą o 

reprezentacji interesów swoich członków winna jawić się jako związek 

stowarzyszeń szybko i skutecznie udzielający pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

Realizacja powyższego celu strategicznego będzie wypełnieniem zasady 

solidarności społecznej, która przyświeca działalności Federacji. Oprócz tego 

Federacja, jako jednostka o wypracowanej i stabilnej marce, powinna udzielać 

wsparcia i pomocy również innym jednostkom niezrzeszonym jeszcze w 

Federacji. U podstawy takiego celu leży założenie, że ogólny rozwój struktur i 

środowiska NGO wywrze również pozytywne skutki dla samej Federacji i jej 

członków, w tym wzrost liczby członków. 

 

 

W ramach realizacji wyżej opisanego celu strategicznego przewiduje się 

wzmożoną działalność polegającą na: 

 

 Prowadzeniu „biura interwencji” na stronie internetowej Federacji; 

 Udzielaniu pomocy prawnej i doradztwa, w tym dyżury prawnika w biurze 

PFOP; 
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 Podejmowaniu interwencji na rzecz sektora pozarządowego w Polsce; 

 Udzielaniu pomocy w tworzeniu grup tematycznych (np. zajmujących się 

jedną tematyką/ specjalnością); 

 Prowadzeniu mediacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, w tym 

utworzenie wewnętrznej jednostki arbitrażowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. POTENCJALNE SZANSE ROZWOJU FEDERACJI. 

 

1.1. Klauzule społeczne. 

 

Klauzule społeczne są odstępstwem od zasad zamówień publicznych, 

umożliwiającym zastosowanie dodatkowych kryteriów wyboru wykonawcy z 

uwagi na ważne względy społeczne. Możliwość zastosowania klauzul wynika 

wprost z dyrektyw unijnych: dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych5 oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Polskie 

prawo przewiduje funkcjonowanie klauzul społecznych przy udzielaniu i realizacji 

zamówień publicznych. Do dwóch głównych klauzul społecznych zaliczamy 

klauzule zastrzeżonej, określonej w ust. 2, art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, umożliwiającej zastrzeżenie przez zamawiającego możliwości 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla 

podmiotów, w których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby 

niepełnosprawne oraz klauzulę zatrudnieniową, określoną w ust. 4 art. 29 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dającą zamawiającemu możliwość 

nałożenia na wykonawcę wymogu zatrudnienia przy realizacji przedmiotu 

zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Mimo początkowego (do roku 2009) braku stosownych uregulowań 

prawnych zauważa się wzmożone zainteresowanie ustawodawcy klauzulami 

społecznymi. W związku z faktem, że instytucja klauzul społecznych jest 

stosunkowo młoda w ramach jej realizacji powstaje co prawda wiele 

nieprawidłowości, jednakże mimo to klauzule społeczne powinny stanowić 

główny obiekt zainteresowania członków Federacji, którzy w dużej mierze swoją 

działalność opierają na realizacji zadań i projektów objętych jurysdykcją prawa 

zamówień publicznych. 

 

 Z wyżej przytoczonych względów zarówno Federacja jak i poszczególni jej 

członkowie winni w swoich działaniach zmierzać do propagowania wiedzy o 

klauzulach społecznych jak i monitorować ich stosowanie przez organy 
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udzielające zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę, że stosowanie klauzul 

społecznych leży w gestii tych organów znaczącym jest poszerzanie wiedzy i 

świadomości całego społeczeństwa w przedmiotowym zakresie.   

 

1.2. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

W roku 2016 po raz pierwszy pojawiła się koncepcja stworzenia jednostki 

centralnej która byłaby instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i 

wolontariatu w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 573). W roku 2017 zaprezentowana zaś została 

koncepcja utworzenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego.  

 

W założeniach projektowych ustawodawcy do zadań Narodowego Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego miałaby należeć realizacja działań na 

rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa 

obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez, 

zwiększanie instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych oraz innych 

zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności oraz 

profesjonalizmu, przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru. 

Ponadto Narodowe Centrum miałoby wzmacniać potencjał organizacji 

pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa 
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obywatelskiego, m.in. poprzez wspieranie pozyskiwania przez nie środków 

pozabudżetowych na działalność, której celem jest wspieranie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju kadr, ze szczególnym 

uwzględnieniem wolontariuszy. Narodowe Centrum miałby również prowadzić 

działania poprzez 

1) wspieranie zaangażowania obywateli, organizacji pozarządowych oraz 

innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego w życie 

publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania 

decyzji; 

2) wspieranie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji 

publicznych  

i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości 

i przestrzegania reguł dobrego rządzenia; 

3) promocję poszanowania i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich;  

4) edukację obywatelską i kształtowanie postaw obywatelskich oraz 

wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w 

realizację zadań z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej; 

5) udział w realizacji międzynarodowych programów wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym programów współfinansowanych ze 

środków zagranicznych; 

6) prowadzenie i wspieranie programów badań dotyczących społeczeństwa 

obywatelskiego; 

7) upowszechnianie informacji w środowisku organizacji pozarządowych oraz 

innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego o 

planowanych i ogłaszanych konkursach; 
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8) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań oraz prowadzenie 

repozytorium modelowych przedsięwzięć, dobrych praktyk, rezultatów i 

produktów wypracowanych w ramach programów wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego; 

 

Co najistotniejsze dla członków Federacji projekt ustawy o Narodowym 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakłada, że część zadań 

Narodowego Centrum miałaby być wykonywana przez wyłonione w drodze 

otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Stanowi to ogromną szansę dla 

organizacji zrzeszonych i samej Federacji, głównie w zakresie pozyskiwania 

nowych źródeł finansowania, zdobywania doświadczenia oraz umacniania marki 

Federacji. Ponadto jednym z organów Narodowego Centrum jest Rada 

Narodowego Centrum będąca kolegialnym organem opiniodawczym. Wśród 

członków Rady przewiduje się 5 członków reprezentujących organizacje 

pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród 

kandydatów, z których każdy ma poparcie przynajmniej 20 organizacji 

pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub co 

najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe oraz 

podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostatecznego wyboru 

członków zgłoszonych przez poszczególne organizacje wybierać ma Prezes Rady 
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Ministrów. Mając na uwadze powyższe przed Federacją jak i poszczególnymi 

członkami jawi się szansa posiadania realnego wpływu na działania i procesy 

twórcze prowadzone w ramach Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego. 

 

 

1.3. Fundusze norweskie i EOG (perspektywa na lata 2014 – 2021). 

 

3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Księstwem 

Liechtensteinu i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i 

funduszy EOG na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. W nowym 

okresie finansowania kwota 2,8 mld euro zostanie udostępniona 15 państwom 

członkowskim Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społecznych i 

ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajami-

darczyńcami.  

 

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Polska pozostanie 

największym beneficjentem środków norweskich i EOG - alokacja przewidziana 

dla naszego kraju to 809,3 mln euro. Podpisanie porozumień z UE umożliwia 

rozpoczęcie oficjalnych negocjacji bilateralnych Polski z darczyńcami, 

dotyczących wykorzystania tych funduszy. 

 

Obecnie realizowana jest druga edycja funduszy norweskich, a łączna 

kwota środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro. Wszystkie zostały 
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już rozdysponowane, a czas na realizację i rozliczenie projektów mamy do końca 

2017 r.  

 

Biorąc pod uwagę, że  Polska wykorzystała całą pulę (528 mln euro mln 

euro) przyznaną w pierwszej edycji na lata 2004-2009, należy przyjąć, że nie 

powinno być problemu z rozdysponowaniem środków zapisanych do realizacji w 

latach 2014 - 2021. Jest to ogromna perspektywa rozwoju oraz szansa na 

pozyskanie dodatkowych środków projektowych dla Federacji oraz jej 

poszczególnych członków. Mimo braku szczegółowych założeń programowych i 

konkursowych (należy się spodziewać, że będą one zbliżone do dotychczas 

stosowanych) można z dużą śmiałością stwierdzić, że wzmożone działania 

Federacji na tej płaszczyźnie działania mogą przynieść wymierne korzyści 

finansowe i marketingowe.  

 

1.4. Pożyczki TISE – BGK. 

 

W grudniu 2016 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

(TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą 

prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla 

podmiotów ekonomii społecznej. W jej wyniku do czerwca 2018 roku udzieli co 

najmniej 446 pożyczek na kwotę 28,7 mln zł, a korzystające z pożyczek podmioty 

ekonomii społecznej stworzą 270 miejsc pracy. Pożyczki udzielane są przez TISE 

w 4 makroregionach Polski w tym w makroregionie obejmującym woj. lubelskie, 

podlaskie, podkarpackie. 
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W ramach funduszu pożyczkowego wybrane przedsiębiorstwa społeczne, 

w tym m.in. członkowie Federacji mogą ubiegać się o udzielenie 

niskooprocentowanych pożyczek na rozwój podmiotu ekonomii społecznej. 

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom społecznym czyli 

tym, którzy zatrudniają do 250 osób.  

 

Klientami Funduszu TISE mogą być podmioty ekonomii społecznej:  

 spółdzielnie socjalne; 

 organizacje pozarządowe; 

 spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych; 

 kościelne osoby prawne; 

 spółki non-profit; 

 organizacje prowadzące podmioty reintegracyjne: Centrom Integracji 

Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom 

Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ). 

 

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000 zł. Możliwe jest zaciągnięcie 

więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 

mln PLN. Maksymalny okres pożyczki wynosi 7 lat, zaś okres karencji nie dłuższy 

niż 6 miesięcy. Oprocentowanie roczne wynosi 1,75% dla pożyczki do kwoty 

100.000 zł. Warto zaznaczyć, że wysokość oprocentowania może zostać 

obniżona o połowę do poziomu 0,88% w przypadku, gdy jednym z celów 

realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy. 
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1.5. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. 

 

Program FIO na lata 2014-2020 jest finansowanych z krajowych środków 

budżetu państwa, jego budżet będzie wynosił 60 mln złotych rocznie. 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadań 

w ramach Programu FIO są podmioty wymienione w artykule 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzn. organizacje pozarządowe 

oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne (jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

(które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).  

 

Projekty realizowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich muszą zakładać zaangażowanie społeczności lokalnej w działania 

projektowe. W ramach Programu FIO założono realizację pięciu priorytetów, 

spośród których na szczególną uwagę zasługuje Kierunek Działania „Rozwój 

przedsiębiorczości społecznej" w ramach Priorytetu 2 Aktywne Społeczeństwo. 

Rozwój przedsiębiorczości społecznej obejmuje działania nakierowane na:  

 

 edukację z zakresu przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i 
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młodzieży (organizacja warsztatów związanych z „ginącymi zawodami", 

praktyczne przygotowanie do przedsiębiorczości, rozwój i wspieranie 

spółdzielni uczniowskich i spółdzielni młodzieży akademickiej);  

 promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii 

społecznej; rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności 

oświatowo-kulturalnej oraz w sferze pożytku publicznego spółdzielni 

socjalnych;  

 szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla podmiotów 

ekonomii społecznej oraz tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z 

udziałem podmiotów ekonomii społecznej. 

 

 

1.6. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020. 

 

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako program krajowy 

koncentruje się na dwóch filarach: 

 poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych; 

 interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni 

wsparcie z poziomu  krajowego: 

- wsparciu osób młodych, 

- szkolnictwie wyższym, 

- innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy 

ponadnarodowej. 
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Istotną dla organizacji pozarządowych jest Oś Priorytetowa 2 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Jej celem 

jest wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk 

publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych 

programów reform. Dla wsparcia ekonomii społecznej i organizacji 

pozarządowych kluczowy jest cel szczegółowy „Poprawa warunków dla 

rozwoju ekonomii społecznej" odnoszący się do Priorytetu Inwestycyjnego 

9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 

ułatwiania dostępu do zatrudnienia. Oczekiwanym efektem PI 9.8 będzie 

wzmocnienie kondycji ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

organizacji pozarządowych. Przykładowymi typami operacji realizowanymi w 

ramach PI 9.8 będą: 

 

 Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie mechanizmów zapewniania 

spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii 

społecznej. 

 Tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych na rzecz 

monitorowania sektora ekonomii społecznej i oceny efektywności 

poszczególnych narzędzi i całej polityki w obszarze ekonomii 

społecznej. 

 Tworzenie i zarządzanie krajowymi sieciami wsparcia dla ekonomii 

społecznej i przedsiębiorczości społecznej, wsparcie powstawania i 

funkcjonowania ponadregionalnych sieci w obszarze ekonomii 

społecznej, budowa powiązań kooperacyjnych o charakterze 
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krajowym i ponadregionalnym między sferą biznesu, samorządami 

terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi i 

przedsiębiorstwami społecznymi w tym budowanie krajowych i 

ponadregionalnych klastrów i franczyzy społecznej. 

 Zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej i włączenie 

sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w 

tworzenie i realizację polityk publicznych. 

 Tworzenie oraz rewizja i doskonalenie istniejących standardów 

usług na rzecz wzmacniania bezpośredniego otoczenia oraz 

infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej (m. in. poprzez 

standaryzację usług wsparcia ekonomii społecznej oraz ich 

koordynację na poziomie krajowym), wdrożenie tych standardów i 

ich monitorowanie. 

 Wypracowanie i wdrożenie zwrotnych instrumentów finansowanych 

na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej (np. systemy pożyczkowe i poręczeniowe), a także 

innowacyjnych instrumentów finansowych (np. social venture 

capital). 

 Tworzenie i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii 

społecznej i przedsiębiorczości społecznej (w tym rozwiązań 

prawnych i edukacyjnych), mających na celu stworzenie przyjaznego 

środowiska dla  rozwoju ekonomii społecznej, w tym do realizacji 

przez sektor ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej. 

 Wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków 

jakości, certyfikacji usług świadczonych przez podmioty ekonomii 
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społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. 

 Tworzenie systemowych mechanizmów upowszechnienia wiedzy w 

zakresie ekonomii społecznej oraz koordynacji regionalnych 

mechanizmów służących promocji ekonomii społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej. 

 Wyposażenie w kompetencje i wiedzę w obszarze ekonomii 

społecznej i na rzecz rozwoju ekonomii społecznej interesariuszy 

ważnych dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym 

przedstawicieli władz i pracowników administracji publicznej oraz 

liderów lokalnych. 

 

Beneficjentami w PI 9.8 będą minister właściwy ds. pracy, rodziny i 

zabezpieczenia społecznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz podmioty 

ekonomii społecznej.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w ramach 

priorytetu będą: 

 minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, 

 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, 

 instytucje wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej (w tym 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej), 

 publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej 

oraz instytucje rynku pracy, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
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 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 

 podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, 

przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe. 

 

W ramach programu wypracowano instrumenty finansowe na rzecz 

rozwoju i wzrostu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym w 

organizacjach pozarządowych. Wprowadzono również system pożyczek 

niskooprocentowanych oraz system poręczeniowy.  

 

1.7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014 – 2020. 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 

2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, 

w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z 

przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy 

system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy 

Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na 

rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii 

wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
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rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych danego państwa członkowskiego. 

 

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju 

przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury 

technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, 

jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych 

Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw 

społeczności lokalnych. 

 

PROW zakłada więc kontynuację wsparcia przedsiębiorczości 

społecznej w ramach działania LEADER. Wsparcie to realizowane będzie na 

obszarach wiejskich tj. obszarze całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o 

liczbie mieszkańców większej niż 20 000. 

 

Podstawowymi zasadami realizacji działań LEADER są: 

 

 oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji 

strategii), 

 terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, 

spójnego obszaru), 
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 zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych 

grup interesu), 

 partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym 

uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i 

gospodarczego), 

 innowacyjność (w skali lokalnej), 

 decentralizacja zarządzania i finansowania, 

 sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie 

dobrych praktyk). 

 

Operacje przewidziane do wsparcia to: 

 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); 

 rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 

 dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu 

produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom 

(produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem 

świadczenia usług rolniczych; 

 podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem 

przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub 

podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób 

długotrwale pozostających bez pracy; 



 

PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

ul. Warszawska 44/1 III p., 15-077 Białystok 

 

 

Projekt: „W SIECI SPRAWNYCH NGO. PROJEKT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

 rozwój produktów lokalnych; 

 rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego; 

 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej, technicznej, w tym  z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych. 

 

W ramach LEADER realizowane będą m.in. operacje w zakresie 

przedsiębiorczości, w tym działania mające na celu wyposażenie w niezbędną 

wiedzę lub umiejętności oraz kwalifikacje m.in. osób planujących rozpoczęcie 

działalności dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób odchodzących z 

rolnictwa. Celem ich będzie aktywizowanie osób bezrobotnych, grup 

defaworyzowanych, współpraca LGD z przedsiębiorcami, sieciowanie podmiotów 

zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi (np. 

ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa 

rolniczego, pozarządowe instytucje rynku pracy). 

 

Dotacje udzielane będą przez Lokalne Grupy Działania LEADER, a 

intensywność pomocy będzie wahała się od 50 % do 100% kosztów 

kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju 

beneficjenta. Beneficjenci to osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka 

rolnicze, jst (z wyłączeniem województw) i ich związki oraz jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki 
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wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym ustawy przyznają zdolność prawną. 

 

1.8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014 – 

2020. 

 

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

wynikają z przyjętej we wrześniu 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa 

Podlaskiego. Do głównych celów realizacyjnych należą: 

 Rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej 

 Wzrost eksportu 

 Wzrost rentowności podlaskich firm 

 Poprawa warunków pracy i płacy tj. wyższa jakość życia 

 

Wsparcie w ramach RPO WP mogą otrzymać przedsięwzięcia wspierające 

m.in.: 

 Rozwój nowych technologii 

 Aktywizację osób bezrobotnych 

 Działalność na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 

 

Dofinansowania w ramach RPO WP mogą otrzymać m.in. mikro 

przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne i związki wyznaniowe takie jak: 
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 Centra aktywności zawodowej 

 Kluby sportowe, centra sportu 

 Kościoły i związki wyznaniowe 

 Niepubliczne inwestycje kultury i sportu 

 Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej 

 Organizacje pozarządowe i ich związki 

 Podmioty ekonomii społecznej 

 Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 

 Związki zawodowe 

 

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Federacji mogą być beneficjentami 

środków przekazywanych z RPO WP w ramach następujących osi 

priorytetowych, w zależności od profilu prowadzonej działalności statutowej:  

 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu  

 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa  

 Oś III Kompetencje i kwalifikacje  

 Oś IV Poprawa dostępności transportowej  

 Oś V Gospodarka niskoemisyjna  

 Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami  

 Oś VII Poprawa spójności społecznej  

 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej  

 Oś IX Rozwój lokalny  
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 Oś X Pomoc techniczna 

 

Głównym źródłem możliwości pozyskania stosownych dofinansowań jest 

prowadzenie działań w ramach osi priorytetowej VII. poprawa spójności 

społecznej. Działania zidentyfikowane w ramach osi priorytetowej VII służyć 

mają poprawie integracji społecznej osób wykluczonym i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym: 

 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 

 Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych 

 Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-

gospodarczym województwa podlaskiego 

 

Celem   realizacji   działania 7.3.  jest  tworzenie   miejsc  pracy  w 

przedsiębiorstwach społecznych. Zapewnione zostaną w regionie dogodne 

warunki do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych poprzez działania mające na celu wzrost wiedzy  i  zaufania  

społecznego  na temat ekonomii społecznej, a także ugruntowanie jej pozycji na 

lokalnym rynku. Ponadto tworzone będą sprzyjające warunki dla rozwoju 

sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez kompleksowe wsparcie na rzecz 

tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. 

 

Wspierane będą 2 typy działań: 
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Typ 1: Działania realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące łącznie typy 

usług: 

 usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o 

charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów 

obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw 

publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i 

partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne i 

integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, 

którzy będą rozwijać te działania; 

 usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: 

działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów 

ekonomii społecznej (w tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i 

grupowe), działania ukierunkowane na ekonomizowanie istniejących 

organizacji poprzez podjęcie działalności odpłatnej i nieodpłatnej 

pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz prowadzenie 

działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw 

społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich; 

 usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi 

biznesowe), w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, 

marketingowe, finansowe, przyznawanie dodatkowego wsparcia 

związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju; 

 wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w 

przedsiębiorstwie społecznym, obejmujące następujące instrumenty: 

 usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia 
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i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym, w tym: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, 

coaching, wizyty studyjne; 

 przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na założenie, 

przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w 

wysokości do 20 tys. zł na osobę zakładającą, przystępującą lub 

zatrudnianą w przedsiębiorstwie społecznym; 

 wsparcie pomostowe (w trakcie rozpoczynania prowadzenia 

przedsiębiorstwa i w początkowym okresie jego rozwoju) w formie 

finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług. 

 

Beneficjenci: 

 przedsiębiorstwa społeczne, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

 osoby fizyczne w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w zakresie działań związanych z nabyciem 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia przedsiębiorstwa 

społecznego, 

 instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w obszarze 

usług animacyjnych), 

 jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych 

przedsiębiorstw i mediów (w zakresie usług animacyjnych). 
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Typ 2: Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie, obejmujące: 

 współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami   

lokalnymi,   w   szczególności   podmiotami ekonomii społecznej, w 

zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju    ekonomii    społecznej,    

stosowania    klauzul społecznych/społecznie     odpowiedzialnych     

zamówień publicznych, 

 zlecania    zadań    podmiotom    ekonomii    społecznej; zapewnienie 

funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, 

organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy 

kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie;  

 wyznaczanie  kierunków rozwoju  ekonomii  społecznej, aktualizacja  

regionalnego  wieloletniego  planu  rozwoju ekonomii społecznej oraz 

analiza i  koordynacja jego wdrażania. 

 

Beneficjenci: 

 przedsiębiorstwa społeczne, 

 podmioty i osoby zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw 

społecznych i miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

 jednostki sektora finansów publicznych w tym jednostki samorządu 

terytorialnego, 
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 podmioty ekonomii społecznej i ich kadra zarządzająca, pracownicy oraz 

członkowie, 

 instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, 

 organizacje pozarządowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), 

 Lokalne Grupy Działania (LGD), 

 przedstawiciele sfery nauki i biznesu 

 media lokalne i regionalne. 

 

 

1.9. Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSi) 

 

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to 

instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca 

pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę 

socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa 

oraz poprawy warunków pracy. 

 

Programem EaSI bezpośrednio zarządza Komisja Europejska. Obejmuje on 

trzy unijne programy, które w okresie 2007–2013 były zarządzane oddzielnie, a 

mianowicie: PROGRESS, EURES i instrument mikrofinansowy Progress. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PL:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=pl
http://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=pl
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Od stycznia 2014 r. programy te tworzą trzy osie programu EaSI, które 

wspierają: 

 

 modernizację polityki zatrudnienia i polityki społecznej – oś PROGRESS (61 

proc. całkowitego budżetu) 

 mobilność zawodową – oś EURES (18 proc. całkowitego budżetu) 

 dostęp do mikrofinansowania oraz przedsiębiorczość społeczną – oś 

mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej (21 proc. całkowitego 

budżetu). 

 

Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 919 469 000 euro w 

cenach z 2013 r. 

Celami realizacji programu EaSi są: 

 Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za cele UE i koordynacji działania 

na szczeblu unijnym i krajowym w obszarach zatrudnienia, spraw 

społecznych i włączenia społecznego 

 Wspieranie budowania odpowiednich systemów zabezpieczenia 

społecznego i rynku pracy 

 Unowocześnienie przepisów UE i zapewnienie ich skutecznego stosowania 

 Promowanie mobilności pracowników i zwiększenie możliwości 

zatrudnienia poprzez budowanie otwartego rynku pracy 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=pl
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 Zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej 

sytuacji oraz dla mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępu do 

środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych 

 

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej wspiera działania w 

dwóch obszarach tematycznych: 

 mikrokredyty dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw 

 przedsiębiorczość społeczna. 

 

31 maja 2016 r. w Warszawie została podpisana umowa 

pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) a Towarzystwem 

Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA dotycząca udzielania gwarancji do 

pożyczek dla przedsiębiorców społecznych. Dzięki umowie co najmniej 60 

polskich i środkowoeuropejskich podmiotów ekonomii społecznej będzie miało 

łatwiejszy dostęp do finansowania. 

W ramach podpisanej umowy TISE wprowadza nowy produkt jakim jest 

pożyczka dla przedsiębiorstwa społecznego z gwarancją EFI – EaSI. 

Pożyczka będzie udzielana na okres do 7 lat, do wysokości 1,5 mln. zł, a jej 

oprocentowanie będzie wynosiło maksymalnie do 8,5%. Zabezpieczenie pożyczki 

będzie dużo prostsze niż dotychczas – przedsiębiorstwo społeczne (organizacja 

pozarządowa prowadząca działalność gospodarcza, spółdzielnia, spółka non-

profit) będzie musiało zgromadzić zabezpieczenia tylko do wysokości 50% 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en


 

PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

ul. Warszawska 44/1 III p., 15-077 Białystok 

 

 

Projekt: „W SIECI SPRAWNYCH NGO. PROJEKT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

wartości pożyczki (drugą część zabezpieczenia będzie stanowiła bezpłatna 

gwarancja EFI.  

 

1.10. Środki PFRON – PILOTAŻOWY PROGRAM PRACA – INTEGRACJA 

(2016 – 2020). 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM ,,PRACA - INTEGRACJA” wpisuje się w realizację 

zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz standardy 

polityki Państwa określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Celem PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA” jest 

podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym 

rynku pracy. 

 

Współpraca pomiędzy PFRON a przedsiębiorcami (pracodawcami) oraz 

organizacjami pozarządowymi pozwoli na efektywną realizację celów zawartych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych. 

 

Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.  Celami szczegółowymi programu 

są: 
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 wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych oraz 

umiejętności pracowniczych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 

1.000 adresatów programu; 

 zniwelowanie barier funkcjonalnych i technicznych, a także wsparcie 

mobilności osób niepełnosprawnych, umożliwiające podjęcie 

i utrzymanie zatrudnienia przez 500 adresatów programu; 

 podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 1.000 adresatów programu; 

w każdym roku jego realizacji, a także: 

 wzrost wskaźnika udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie 

pracowników zatrudnionych u pracodawców, będących uczestnikami 

programu; 

 wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych u pracodawców, 

będących uczestnikami programu; 

 budowanie pozytywnego wizerunku pracowników będących osobami 

niepełnosprawnymi poprzez promowanie zatrudniania osób 

niepełnosprawnych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu 

(CSR). 

 

Uczestnikami programu mogą zostać: 

 przedsiębiorstwa, w których wskaźnik  zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość 

zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej 

co najmniej 25 (dwadzieścia pięć)  etatów (w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, 
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z zastrzeżeniem, że zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku 

do stanu zatrudnienia na koniec roku, poprzedzającego rok złożenia 

oferty; 

 organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez 

PFRON, wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

 

Adresatem programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez 

zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem 

równoważnym), zgłaszające gotowość do zatrudnienia, na rzecz której 

prowadzone będą działania aktywizacyjne w ramach programu. 

 

Przewiduje się prowadzenie programu w 4 obszarach, z czego 3 są 

skierowane do realizacji przez organizacje pozarządowe: 

 Obszar A – rekrutacja i kompleksowe rozpoznanie potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej adresata 

programu na wybranym stanowisku pracy. 

 Obszar B – dofinansowanie uzyskania przez adresata programu 

pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych: 

-    zadanie 1 – indywidualne i/lub grupowe kursy/szkolenia 

zawodowe; 

-  zadanie 2 – indywidualne i/lub grupowe kursy/warsztaty w 

zakresie kompetencji „miękkich”. 
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 Obszar C – zniwelowanie braków/barier 

funkcjonalnych/technicznych/innych, dotykających kandydata do pracy u 

potencjalnego pracodawcy: 

-  zadanie 1 – dofinansowanie zakupu sprzętów/urządzeń/usług, 

które ze względu na rodzaj niepełnosprawności adresata 

programu są niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy 

u potencjalnego pracodawcy i nie wchodzą w zakres 

standardowego wyposażenia stanowiska pracy u potencjalnego 

pracodawcy; 

-  zadanie 2 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci 

asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy 

zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia 

w przypadkach uzasadnionych; 

-  zadanie 3 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci 

dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy, w okresie do 6 

pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia 

okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych; 

-  zadanie 4 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dodatku 

motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie innych 

kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w okresie do 6 

pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia 

okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych;   
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-  zadanie 5 – działania na rzecz adresata programu w porozumieniu 

z pracodawcą mające na celu utrzymanie zatrudnienia, w tym 

wykorzystujące innowacyjne metody pracy. 

 

 

Maksymalny koszt wsparcia ze środków PFRON działań na rzecz 

aktywności zawodowej adresata programu, wynosi w przypadku adresata 

programu, który podejmie zatrudnienie w wyniku działań przewidzianych w 

programie – 17.000 zł, przy czym rozliczenie kosztów może obejmować wydatki 

związane z realizacją Obszarów: A–C programu, koszty te nie mogą przekroczyć, 

w przypadku: 

 

-  dojazdu adresata programu do i z pracy w okresie pierwszych 6 

miesięcy zatrudnienia – kwoty 200 zł miesięcznie, 

- dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie w 

okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia innych kosztów 

związanych z podjęciem zatrudnienia – kwoty 400 zł 

miesięcznie; 

-  w przypadku adresata programu, który nie podejmie 

zatrudnienia pomimo działań przewidzianych w programie – 

3.000 zł, przy czym rozliczenie kosztów może obejmować 

wyłącznie wydatki związane z realizacją Obszaru A i Obszaru B 

programu. 
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VI. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU PFOP. 

 

1.1. Wpływ środowisk politycznych. 

 

Jednym z zagrożeń dla sprawnego i efektywnego rozwoju Federacji oraz jej 

poszczególnych członków jest obserwowane przenoszenie sporów politycznych 

na płaszczyznę funkcjonowania organizacji pozarządowych. Warto zauważyć, 

że w ramach opracowywania projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego wpłynęło kilkadziesiąt uwag, których autorami 

były same organizacje pozarządowe. Na przykładzie inicjatywy utworzenia 

Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego można było 



 

PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

ul. Warszawska 44/1 III p., 15-077 Białystok 

 

 

Projekt: „W SIECI SPRAWNYCH NGO. PROJEKT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

zaobserwować liczne wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych 

wyrażających sprzeciw dla idei wprowadzania zmian legislacyjnych dotyczących 

społeczeństwa obywatelskiego. W świetle takich działań niektórych opcji 

politycznych jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych należy stwierdzić, 

że wplątywanie organizacji pozarządowych w spory czysto polityczne stanowi 

zagrożenie dla zgodnego działania i współpracy członków zrzeszonych w 

Federacji. Z całą stanowczością wypada zaznaczyć, że Federacja oraz 

poszczególni jej członkowie, działając  

w ramach swojej odrębności i suwerenności winni pozostać neutralni na 

jakiekolwiek wpływy polityczne oraz powściągliwi w wyrażaniu poparcia lub 

sprzeciwu dla którejkolwiek z opcji politycznych. Federacja w swoim założeniu 

ma reprezentować interesy swoich członków, dlatego też nie może stanowić 

narzędzia do realizacji ambicji politycznych czy wyrażania opinii niezwiązanych 

ze środowiskiem funkcjonowania organizacji społecznych.  

 

1.2   Konkurencja na rynku działania PFOP. 

 

Środowisko w którym funkcjonuje Federacja oraz jej członkowie określone 

jest regulacjami prawnymi, zasadami dystrybucji środków publicznych, 

alokacją dostępnego wsparcia ekonomii społecznej, a także liczbą, 

potencjałem i kompetencjami organizacji pozarządowych i instytucji 

publicznych w nim funkcjonujących. Głównymi czynnikami wpływającymi na 

specyfikę konkurowania w tej branży są: 
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 monopol naturalny instytucji publicznych transferujących środki na rzecz 

wsparcia organizacji pozarządowych oraz definiujących zasady i cele ich 

wydatkowania, 

 dominująca rola instytucji publicznych w systemie wsparcia, 

 niska rentowność rynku, wynikająca z uregulowań transferów 

budżetowych, 

 słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw społecznych i organizacji 

pozarządowych, 

 niska konkurencyjność, innowacyjność, efektywność przedsiębiorstw 

społecznych, 

 niskie zainteresowanie instytucji otoczenia biznesu organizacjami 

pozarządowymi, 

 niski poziom współpracy organizacji pozarządowych, 

 ścisłe powiązanie i uzależnienie sektora organizacji pozarządowych od 

transferów ze źródeł publicznych, 

 niska kultura współpracy w sektorze, 

 słabe wsparcie sektora ze strony publicznych służb zatrudnienia i integracji 

społecznej. 

 

Głównymi konkurentami Federacji oraz jej członków są podmioty, które 

posiadają doświadczenie we wspieraniu ekonomii społecznej i aspirujące 

obecnie do pełnienia funkcji instytucji/ośrodków wspierania ekonomii 

społecznej. Ze względu na różnorodność potencjału członków Federacji, 

zakres podmiotów konkurencyjnych jest szeroki. Konkurenci prowadzą 

działalność głownie w sektorach związanych z rozwojem społeczeństwa 
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obywatelskiego  

i sektora pozarządowego. Rzadziej angażują się w przedsięwzięcia związane z 

sektorem publicznym, czy prywatnym. Instytucje działające na terenie 

województwa podlaskiego charakteryzują się potencjałem stale rosnącym, co 

wymusza na członkach Federacji konieczność ciągłego rozwoju i dbałości o 

potencjał własny.  

 

Wyrażając aprobatę dla zmian legislacyjnych ułatwiających ramy formalno 

– prawne  

w których funkcjonują podmioty zrzeszone w Federacji, należy zauważyć, że 

wprowadzane odgórnie zmiany, zmierzające do maksymalnego uproszczenia 

procedur funkcjonowania organizacji pozarządowych, przyczyniają się do 

powstawania dużej liczby podmiotów konkurencyjnych dla członków 

Federacji. W Polsce w grudniu 2015 roku było zarejestrowanych 

około 20 tysięcy fundacji i 106 tysięcy stowarzyszeń. Oznacza to, że 

stowarzyszeń jest pięciokrotnie więcej niż fundacji. Proporcja między tymi 

formami prawnymi zmienia się – powstaje coraz więcej fundacji, bo jeszcze 

rok temu było ich sześciokrotnie mniej niż stowarzyszeń.  Warto jednak 

wiedzieć, że w Polsce istnieje około 50 tys. działających w szeroko rozumianej 

sferze społecznej. Są to m.in. koła łowieckie, związki zawodowe, spółdzielnie 

socjalne, organizacje pracodawców, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, 

cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne, partie polityczne.  

W świetle przedstawionych danych należy się spodziewać ciągłego 

wzrostu konkurencji na lokalnym rynku działania Federacji i jej członków. 
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Biorąc pod uwagę wprowadzanie nowych ułatwień legislacyjnych oraz wzrost 

świadomości społecznej o działalności organizacji pozarządowych (co 

przekłada się na wzrost liczby nowopowstałych podmiotów) niemal za pewnik 

należy przyjąć, że w najbliższych latach powstaną nowe organizacje 

pozarządowe, które źródeł swojego finansowania będą szukać w realizacji 

projektów finansowanych ze środków budżetu Państwa lub Unii Europejskiej.  

 

1.3   Niski poziom zainteresowania działalnością społeczną w woj. 

podlaskim. 

 

Z danych z rejestru REGON oraz raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor 

"Kondycja sektora organizacji pozarządowych" z 2015 roku wynika, że w 

województwie podlaskim jest zarejestrowanych ponad 3500 stowarzyszeń i 

fundacji.  W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców daje to liczbę około 30 

organizacji. W porównaniu do skali całego kraju województwo podlaski plasuje 

się w dolnej stawce regionów popularyzacji działalności organizacji 

pozarządowych. Przyczyną tak niskiego wyniku może być małe zainteresowanie 

społeczności lokalnej w działalność NGO. Przekłada się to również na niewielką 

ilość dostępnej wyspecjalizowanej kadry, bez której nie może obejść się żadna 

organizacja.  

 

Oprócz braków kadrowych członkowie Federacji mogą mieć również 

problem  

z zaangażowaniem odpowiedniej liczby wolontariuszy, których praca, ze 

względów finansowych, jest czynnikiem znacznie wspomagającym 
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funkcjonowanie organizacji. W wolontariat na rzecz lub za pośrednictwem 

organizacji pozarządowych angażuje się co piąty Polak. Od 2012 roku odsetek 

wolontariuszy wśród Polaków pozostaje niemal niezmienny. Jednocześnie 

systematycznie przybywa fundacji i stowarzyszeń, które korzystają z pracy 

wolontariuszy. Jeszcze dziewięć lat temu robiło to tylko 40% organizacji – 

obecnie już 61%. Wzrost zainteresowania wolontariatem notuje się zwłaszcza 

w nowopowstałych fundacjach. Z tych też powodów stowarzyszenia zgłaszają 

większe zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy. Można to łączyć ze 

zmniejszeniem przeciętnej liczby członków stowarzyszenia, które obserwujemy 

od 2008 roku.  

W 2015 roku przeciętne stowarzyszenie zrzeszało 30 osób, podczas gdy jeszcze 

siedem lat wcześniej liczyło 40 członków. W świetle przytoczonych statystyk 

braki w zasobach ludzkich mogą stanowić problem dla wypracowania 

odpowiednich standardów pracy członków Federacji. 

 

 


	Celami realizacji programu EaSi są:

