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INFORMACJA O PRZEBIEGU POSIEDZENIA
PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W DNIU 13.12.2012 R.
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Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi powrócił do kwestii VAT-u od darowizn na rzecz organizacji
pozarządowych. Była to reakcja na propozycję rozszerzenia zwolnienia z podatku VAT na
wszystkie darowizny, która została skierowana przez organizacje pozarządowe.
Referujący stanowisko resortu finansów w sprawie Jacek Kaute – koordynator
w Departamencie Podatku od Towarów i Usług - przypomniał, że przepisy o VAT są
zharminizowane na terenie całej Unii Europejskiej. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej reguluje
zasady opodatkowania tym podatkiem, kwestie zwolnień. Dyrektywa ta określa również, co
podlega opodatkowaniu. Między innymi wskazuje, że opodatkowaniu podlega odpłatna
dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Dyrektywa ta traktuje również jako odpłatną
dostawę towarów, wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część jego majątku,
do celów prywatnych dla niego lub jego pracownika, które przekazuje nieodpłatnie do celów
innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy od tych towarów miał wcześniej prawo
dokonać odliczenia podatku. Ramy, które wyznacza dyrektywa, są realizowane w polskiej
ustawie o podatku od towarów i usług, która w odpowiednich przepisach stanowi, co jest
dostawą, m. in. są to wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub
części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Odnosząc te przepisy do kwestii
dokonywania darowizn na rzecz organizacji pozarządowych, należy wskazać, że nie
w każdym przypadku tego rodzaju dostawa będzie skutkowała koniecznością opodatkowania.
Przepisy ustawy przewidują zwolnienia podmiotowe, co oznacza, że w przypadku
podatników, których wartość sprzedaży opodatkowanej, bez kwoty podatku nie przekroczyła
w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 150 tys zł, jego dostawy są zwolnione z
podatku VAT. W przypadku, gdy jest to większy podatnik, nie ma możliwości skorzystania z
tego zwolnienia. Jednocześnie ustawa wprowadza zwolnienia w art. 43 ust. 1 pkt 16.
Zwolnieniem tym objęta jest m. in. dostawa towarów „darmowa”, której przedmiotem są
produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu 1.2 % oraz
napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych o stosownej
zawartości. Oczywiście te dostawy są zwolnione jeżeli realizowane są przez producenta.
Reasumując kwestię możliwości rozszerzenia tego zwolnienia przedstawiciel Ministerstwa
Finansów wskazał, że cały system VAT opiera się na dyrektywie. Dyrektywa określa, jakie
zwolnienia można wprowadzać. Nie ma możliwości wprowadzenia zgodnego z prawem
unijnym rozszerzenia tego zwolnienia. Państwa członkowskie są związane tym, co stanowi
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dyrektywa i tutaj trzeba wyraźnie wskazać, że takiej możliwości rozszerzenia zwolnienia nie
ma.
Senator Mieczysław Augustyn zauważył, że kluczowa w temacie jest odpowiedź na pytanie,
czy przepisy unijne pozwalają, czy zakazują stosowania zwolnienia w przypadku
przekazywania darowizn, w tym wypadku żywnościowych, na cele charytatywne.
Jak podkreślił, VAT stosowany jest wtedy, gdy przekazanie jest odpłatne. Gdy przekazywane
jest do organizacji charytatywnej, jest to czynione nieodpłatnie. Wyjątkiem jest sytuacja,
jeżeli wcześniej przekazujący dokonał odliczenia. Senator zauważył również, że
w stosowaniu tego przepisu nie ma konsekwencji w Europie. Są przeróżne sposoby podejścia
do tego przepisu. Nie ma przypadku, żeby którykolwiek z krajów, który do tego przepisu się
nie zastosował, był z tego tytułu wzywany przed Komisję Europejską. Nie zgodził się z tezą
postawioną przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów, że nie ma takiej możliwości, bo
takie rozwiązanie zostało już częściowo wprowadzone. Zmiana sprzed kilku lat została
wprowadzona na etapie sejmowym w ostatniej chwili. Ostrzegano przed karami
i wszystkimi tego rodzaju konsekwencjami. Tak się nie stało. A minęło już sporo czasu.
Mówiono również, że wchodzimy na niepewny grunt, gdzie możliwe są jakieś nadużycia.
W tych przepisach wprowadzono pewne ograniczenia, że przekazywać te darowizny można
tylko do organizacji pożytku publicznego, czyli do takich, które mają ponadprzeciętny
poziom wiarygodności oraz że urzędy skarbowe mają prawo to kontrolować. Z posiadanej
przez senatora Augustyna wiedzy wynika, że nie stwierdzono nadużyć w tego rodzaju
obrocie, jest on w pełni ewidencjonowany. Celem prac jest wyeliminowanie sytuacji, w której
bardziej kalkuluje się wyrzucić żywność, niż ją przekazać potrzebującym ludziom.
Zaapelował również o konsekwencję w tych działaniach. Przytoczył przykład wyroku ETS w
podobnej sprawie, gdzie ETS stwierdza, że tam gdzie nie ma ekwiwalentu pieniężnego przy
przekazywaniu towarów (a podatek jest od wartości dodanej), tam nie mają zastosowania
przepisy o VAT. Zdaniem senatora, okres próbny, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy to
pójście „na granicy” unijnego prawa spowoduje dla Polski jakieś konsekwencje i czy
zastosowanie tego mechanizmu nie spowoduje nadużyć, Polska ma za sobą. Jeżeli w obu
przypadkach okazuje się, że żadnego nieszczęścia nie było, to należy uczynić drugi krok
i dokonać całkowitego zwolnienia. Ci, którzy w UE zdecydowali się nie obciążać VAT-em
tego rodzaju darowizn, robili to w, całości a nie w odniesieniu tylko do pewnej grupy
w obrocie tymi towarami. Potrzeba jakiegoś postanowienia. Jak przyznał, stanowisko
Ministerstwa Finansów w tym zakresie jest dla niego niezrozumiałe.
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Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz przypomniał, że tą sprawą Parlamentarny Zespół
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zajmuje się pięć lat. Jak zauważył, udało się
częściowo wprowadzić zmiany pozytywne, jednakże nie jest to satysfakcjonujące. W ocenie
marszałka obecny stan, jeżeli chodzi o darowizny żywnościowe, jest nieracjonalny. Przyznał,
że istnieje przepis, o którym mówił reprezentujący Ministerstwo Finansów, ale jest to sytuacja
nieracjonalna. Niestety nie bardzo wiadomo, jak tę sytuację rozwiązać. Wcześniejsze zmiany
w tym zakresie nie obejmowały sieci handlowych, które dokonują największej utylizacji
żywności tracącej ważność. Jak zauważył, wyrok ETS, o którym mówił senator M. Augustyn
dotyczył oczywiście sytuacji jednostkowej, ale wokół tego budowane są podstawy do zmian
prawnych. Może rozwiązaniem problemu byłaby sytuacja, w której darczyńca, jeżeli
przekazywałby darowiznę tego rodzaju, to nie odliczałby VAT-u. Oczywiście będzie
to znacznie ograniczać możliwości przekazywania, bo trzeba dokonać odpowiedniego zapisu
księgowego, a to jest dodatkowy kłopot. Jeżeli jednak nie można tego w inny sposób
zrealizować, to może należałoby pójść w tym kierunku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski podkreślił, że swymi działaniami Parlamentarny Zespół ds.
Współpracy z Organizacjami pozarządowymi nie chce niczego wymuszać na Ministerstwie
Finansów. Nie może jednak być tak, że będą to tylko sucho przekazywane informacje, bo jak
przypomniał, w trakcie prac na wcześniejszymi zmianami Ministerstwo Finansów było
partnerem. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Wyraził nadzieję, na powrót to tej atmosfery
pracy nad zmianami, jaka panowała przy wcześniejszych pracach nad zwolnieniami z VAT
i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Wtedy praca będzie miała sens. Nie chodzi też
o działania przeciwko rządowi, tylko wspólne z rządem poszukiwanie najlepszych rozwiązań
docelowych.
Reprezentująca Polską Federację Banków Żywności Maria Gosiewska przypomniała, że
w styczniu 2012 roku Parlament Europejski przegłosował rezolucję, jak uniknąć
marnotrawstwa żywności w całym łańcuchu dostaw żywności. Jest tam szereg punktów
opisujących, co należy rozbić z odpadami żywnościowymi. Wiele z nich odnosi się do tego,
żeby zweryfikować prawo krajowe pod kątem ograniczaniu marnotrawstwa żywności, czy to
poprzez redystrybucję żywności, czy inne formy. Taka chęć ze strony Parlamentu
Europejskiego, żeby prawo to weryfikować i takie informacje też zostały przekazane do
Komisji Europejskiej.
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Jak powiedziała, należy o to zadbać, szczególnie w sytuacji kryzysu ekonomicznego.
Za pośrednictwem eurodeputowanych można podjąć kwestię zmian w omawianym kierunku.
Poseł Urszula Augustyn zauważyła, że od czasu podjęcia przez Parlamentarny Zespół ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prac nad zwolnieniami z VAT sytuacja się
zmieniła. Zaproponowała powrót do debaty na wysokim szczeblu. Dyskusja na argumenty
może pokazać, że nie ma złej woli, tylko za mało nagłaśniany jest problem. To najlepsza
droga, żeby wykonać kolejny krok w sprawie.
Odnosząc się do dyskusji, reprezentujący Ministerstwo Finansów Jacek Kaute podkreślił, że
wola współpracy jest. Zauważył jednak uwarunkowania, które uniemożliwiają zmiany
w omawianym zakresie. W jego opinii są one niezgodne z dyrektywa. To nie jest tak, że jak
parę lat się nic nie dzieje, to znaczy, że jest dobrze. Komisja Europejska czuwa nad tymi
kwestiami. Jest strażnikiem traktatów i nie wynika to tylko z przepisów, ale tak rzeczywiście
jest. W ostatnim czasie była wszczęta sprawa przeciwko Polsce w sprawie obniżonej stawki
na wyroby rękodzieła sztuki ludowej. Komisja Europejska nawet w wydawałoby się
niszowych obszarach jest aktywna. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komisja
Europejska zareaguje na działania Polski w zakresie zwolnienia z VAT. Dotychczasowe
doświadczenia nie napawają optymizmem. Pięcioletni okres, o którym wcześniej była mowa
jest dowodem na to, że sprawy nie da się rozwiązać. Oczywiście można się zastanawiać, czy
jest to racjonale. Wyrzucanie żywności jest sytuacją niepożądaną, ale niestety system VAT
jest tak zbudowany, że opodatkowuje konsumpcje. W sytuacji gdy następuje przekazanie, tam
jest konsumpcja.
Podsumowując dyskusję w pierwszym punkcie posiedzenia senator Mieczysław Augustyn
wskazał na płynące z niej wnioski. Po pierwsze, dialog, dobrze przygotowany wcześniej,
powinien być prowadzony na szczeblu decyzyjnym. Będzie prośba do marszałka Bogdana
Borusewicza o spotkanie zainteresowanych tematem w mniejszym gronie. Należy również
przedstawić kwestię do wyjaśnienia przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne
Kancelarii Senatu i zapytać, czy rzeczywiście nie ma żadnej możliwości, żeby uznać tego
rodzaju zwolnienie za zgodne z przepisami unijnymi. Korzystając również z faktu, że
komisarzem ds. budżetowych w UE jest Polak, należy spróbować rozeznać możliwości
podjęcia prac nad tą kwestią na szczeblu europejskim. Sprawa jest poważna, bo chodzi
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o marnowane 40 tys. ton żywności rocznie w Polsce. Argumentem do zmian jest również
zwiększające się bezrobocie i zmniejszająca się przestrzeń finansowa do pomocy budżetowej
ludziom potrzebującym. Chodzi o to, żeby w przypadku nieodpłatnego przekazania żywności
organizacjom pożytku publicznego obowiązywały tożsame zasady z tymi, które obowiązują
w przypadku jej utylizacji.
Po zakończeniu dyskusji Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców w Polsce przedstawiła
apel grupy organizacji pozarządowych do ministra finansów w sprawie regulacji dotyczących
zbiórek publicznych. Jak zaznaczyła, kilka lat wcześniej posiedzenie Parlamentarnego
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zapoczątkowało współpracę
organizacji pozarządowych wówczas z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Od tego roku kwestia zbiórek publicznych przeszła pod kompetencje ministra administracji
i cyfryzacji. Udało się w sprawie uzyskać satysfakcjonujący kompromis. Prace zaszły daleko.
Efektem współpracy jest projekt założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Projekt
ten trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Praktycznie w niezmienionej
formie przeszedł te konsultacje. Krokiem w kierunku liberalizacji byłoby zastąpienie
uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zgłoszeniem chęci
prowadzenia zbiórki na portalu, który ma być prowadzony przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji. Propozycje te spotkały się z poparciem środowiska pozarządowego. Jak
poinformowała M. Pękacka, dzień przed posiedzeniem Komitetu Stałego Rady Ministrów do
Komitetu wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów z zastrzeżeniami do proponowanych
rozwiązań. Ministerstwo wyraziło zastrzeżenie, że pozostałe środki pozyskiwane przez
organizacje w ramach darowizn, czyli takie środki, które są ewidencjonowane i podlegają
szczegółowej sprawozdawczości, w intencji ministra finansów powinny być też objęte
regulacjami dotyczącymi zbiórek publicznych. W opinii sygnatariuszy apelu niszczy to próby
jasnego rozróżnienia między zbiórkami publicznymi a fundraisingiem. Drugą podnoszoną
przez Ministerstwo Finansów kwestią jest VAT od smsów charytatywnych. Warunkiem
uzyskania zwolnienia z VAT jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej.
Ministerstwo podnosi zarzut, że w sytuacji gdy wprowadzony zostanie system zgłoszeń, nie
będzie pozwolenia. Jak powiedziała M. Pękacka, gdy jest wola doprowadzenia do spójności
przepisów, to równie dobrze można ten system pozwoleń zastąpić ograniczeniem smsów
charytatywnych. Zaapelowała do członków Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi o poparcie założeń do nowej ustawy o zbiórkach
publicznych.
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Druga część posiedzenia poświęcona została idei wolontariatu w kontekście jego
funkcjonowania w obszarach związanych z działalnością gospodarczą. Do tematu wprowadził
wicedyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Piotr Kontkiewicz. Jak zaznaczył, niezależnie od potocznego rozumienia wolontariat jest to
ochotnicze i bez wynagrodzenia świadczenie osób fizycznych na rzecz organizacji
pozarządowych oraz administracji publicznej czy też innych podmiotów należących do
sektora finansów publicznych. To świadczenie może odnosić się wyłącznie do działalności
non profit, działalności statutowej, która nie ma charakteru działalności gospodarczej.
Dyrektor

Piotr

Kontkiewicz

zaprezentował

zebranym

dane

pochodzące

z różnych instytucji, które obrazują stan wolontariatu w Polsce. Temat wolontariatu był
podjęty przez MPiPS w trakcie roku wolontariatu. Został opracowany projekt polityki
rozwoju wolontariatu w Polsce, który cały czas jest projektem. W tym dokumencie wskazane
są również bariery w rozwijaniu i promowaniu wolontariatu. Jedną z nich jest samo pojęcie
wolontariatu i wolontariusza. Jest to pojęcie nowe, czasem dla wielu osób nie jest zrozumiałe.
Może bliższe są określenia funkcjonujące od wielu lat, jak np. działacz społeczny. Po drugie,
badania wskazują na pewne postawy indywidualistyczne i egoistyczne. Funkcjonuje,
szczególnie wśród młodych ludzi, stereotyp, że wolontariat kojarzy się z naiwnością. Barierą
jest również fakt, że wolontariat bywa traktowany jako pewna instytucja rynku pracy, dzięki
której można zdobyć doświadczenie. Badania wskazują

również na małe kompetencje

organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania wolontariuszami. Często przedstawiciele
organizacji pozarządowych deklarują chęć współpracy z wolontariuszami, ale w praktyce,
przez nieumiejętne zarządzanie wolontariuszami, kompetencje wolontariuszy są słabo
wykorzystywane. Jak zaznaczył, wolontariat odnosi się przede wszystkim do działalności
niegospodarczej. Tak było do wejścia w życie zmian w ustawie o działalności leczniczej dwa
lata temu. Tu nastąpiła zmiana, bo uznano, że działalność lecznicza to działalność
gospodarcza i dopuszczono wolontariat w tym zakresie. Nie jest to jedyny przykład.
Kolejnym jest ustawa o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnie socjalne mają na celu
reintegrację osób wykluczonych społecznie. Spółdzielnie są to jednak przedsiębiorcy
i prowadzą działalność gospodarczą. Dopuszczono wykonywanie świadczeń przez
wolontariuszy w tego typu podmiotach. Obecnie sytuacja prawna i obraz wolontariatu się
zmienia. Są również inne instytucje, zbliżone do wolontariatu, np. praktyki studenckie. Jak
zaznaczył, temat wolontariatu jest istotny i jest dobrym tematem do dyskusji.
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Senator Mieczysław Augustyn poinformował, że w tym zakresie szykuje się duża zmiana
w zakresie usług opiekuńczych, gdzie ma powstać konkurencyjny rynek tych usług. Pojawi
się dużo podmiotów komercyjnych. Jak zauważył, jest to tradycyjnie przestrzeń, w którą
wolontariat się angażował. W ustawie o pomocy osobom niesamodzielnym jest przewidziana
możliwość zaangażowania wolontariuszy. Sprawa jest rozwojowa, coraz więcej krajów
decyduje się na ekonomizację sektora usług publicznych.
Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Dariusz Pietrowski przyłączył się
do opinii, że zaczyna być bardzo widoczne zjawisko wolontariatu wtłaczanego
w obszar działalności gospodarczej. Jak zauważył, przykładem tego mogą być zakończone
niedawno mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W Polsce odbędą się kolejne imprezy
sportowe, np. mistrzostwa świata w piłce siatkowej w 2014. Przykładem są również liczne
festiwale muzyczne, filmowe. Ludzie chcą tam pracować, jednak robione jest to niezgodnie
z literą prawa. Należy zastanowić się, co można zrobić, żeby umożliwić tego typu aktywność.
Życie pokazuje, że aktywność obywatelska realizowana jest w różnych obszarach. Pojęcie
wolontariatu się rozrasta i samo nastawienie ludzi do takiej aktywności jest szersze niż kilka
lat wcześniej. Wolontariat jest jedną z szans dla ludzi młodych wkraczających na rynek pracy.
Jednak w jego opinii środowisko organizacji pozarządowych nie jest polem, które wyposaża
wolontariuszy w takie umiejętności. Daje tę szansę środowisko przedsiębiorców.
Zaproponował rozważenie możliwości ograniczenia czasowego działalności w tych
miejscach, żeby to nie było ukryte wykorzystywanie ludzi. Być może dobrze byłoby
przypisać taką działalność do imprez masowych. Jak zauważył, warto ten temat podjąć, bo
życie przynosi nowe obszary, nowe zjawiska, w które wolontariat będzie się angażował.
Poseł Bożena Sławiak zauważyła, że dobrze byłoby przy pracach nad zmianami w tym
zakresie skorzystać z doświadczeń innych krajów. Tam np. starsi ludzie są wolontariuszami
w domach pomocy społecznej, np. pomagają kuchni, a w zamian za to mają posiłki. Jest to
forma rekompensaty i rodzaj zachęty do aktywności tego rodzaju.
Podsumowując temat, senator Mieczysław Augustyn poprosił dyrektora Piotra Kontkiewicza
o zapoznanie Zespołu z wspomnianym przez niego projektem polityki rozwoju wolontariatu
w Polsce. Zauważył również, że panowała wśród zebranych zgoda odnośnie do potrzeby
ustawowego uregulowania zaangażowania wolontariuszy w sferze gospodarczej, żeby nie
dochodziło do kolizji prawnych oraz żeby prawa wolontariuszy również były włączone w te
12

zmiany. Jak powiedział, wolontariat pojawia się w nowych sferach, czy tego chcemy, czy nie.
Nie można jednak pójść na żywioł, bo może dojść do ukrytej formy wykorzystywania ludzi.
Poparł również wniosek poseł Bożeny Sławiak o analizę, jak wolontariat działa w innych
krajach. Jak zapowiedział senator, zaproponuje Prezydium Zespołu wystąpienie do Biura
Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu o przygotowanie ekspertyzy w tym zakresie.
W opinii senatora dobrze też byłoby, żeby strona społeczna przygotowała wstępną propozycję
zmian w tym zakresie. Obecne na posiedzeniu Centrum Wolontariatu to najodpowiedniejszy
partner do tych prac. Przy następnym posiedzeniu na ten temat byłoby dużo łatwiej mieć już
ekspertyzę oraz wstępny szkic zmian proponowanych przez stronę społeczną. Zauważył
również potrzebę przeanalizowania prawa oświatowego pod kątem promowania wolontariatu
w szkołach. W perspektywie mógłby to być odrębny temat posiedzenia Parlamentarnego
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

13
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MATERIAŁY DOTYCZĄCE WOLONATARIATU
PRZEKAZANE PRZEZ DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO
MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POSIEDZENIE
PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W DNIU 13.12.2012 R.
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Wolontariat – badania na temat wolontariatu.

Pan Piotr Kontkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego
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WOLONTARIAT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wykres 1. Liczba porozumień podpisanych z wolontariuszami przez urzędy administracji publicznej w latach 2007‐2011.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Departamentu Pożytku Publicznego Monitoring współpracy urzędów i ich
jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za poszczególne lata.
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WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

Źródło danych: Badanie Głównego Urzędu Statystycznego – formularz sof‐1, 2008 r.

Wolumen pracy społecznej świadczonej we wszystkich stowarzyszeniach,
organizacjach społecznych i fundacjach między 2005 a 2008 r. obniżył się
aż o 1/3 (z 49,1 tys. etatów przeliczeniowych do 33,2 tys.).
18

BADANIA CBOS

Źródło danych: Komunikat „Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat”
Centrum Badania Opinii Społecznej, 2012.

W 2012 r. – tak samo jak w latach poprzednich – co 5 dorosły Polak (20%)
pracował dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz swojego środowiska,
kościoła, osiedla, wsi, miasta lub potrzebujących. Zdecydowana większość
(80%) nie podejmowała takich działań.
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BADANIA STOWARZYSZENIA KLON JAWOR

Źródło danych: Badanie na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor zrealizowała firma Millward Brown
SMG/KRC na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Badanie było
prowadzone między 9 a 12 listopada 2012 roku.

Zaangażowanie społeczne w pracę na rzecz lub za pośrednictwem organizacji
pozarządowych jest wciąż na niskim poziomie. Podobnie jak w roku 2011, także w
listopadzie 2012 jedynie 14% ankietowanych zadeklarowało podjęcie w ostatnim roku
nieodpłatnej pracy na rzecz organizacji społecznych.
20

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu
w Polsce
Cel strategiczny:
Wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej,
prowadzącej do rozwoju społeczno‐gospodarczego Polski oraz
wzmocnienia jej pozycji międzynarodowej.
Cele operacyjne:
1. Rozwój kultury wolontariatu
2. Wzmocnienie organizatorów wolontariatu
3. Wzmacnianie polityk publicznych ukierunkowanych na rozwój
wolontariatu
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Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu
w Polsce
Bariery rozwoju wolontariatu:
•W polskich warunkach pojęcia „wolontariusz” czy „wolontariat”
nie są utrwalone w świadomości społecznej i nie budzą
jednoznacznie pozytywnych skojarzeń
•Postawy indywidualistyczne, egoistyczne, które powodują, że
ograniczona może zostać liczba osób chętnych do zaangażowania
się w wolontariat.
•Wolontariatu taktowany bywa jako instytucja rynku pracy,
zagrożeniem jest „wtłaczanie w wolontariat”, polegające na
obietnicy ewentualnego zatrudnienia po odbyciu stażu, który
bywa uznawany za działalność wolontariacką.
•Małe kompetencje z zakresu zarządzania wolontariuszami w
organizacjach.
22

Dziękuję za uwagę.

Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
Warszawa 00‐513
tel. 022 693 47 59
pozytek@mpips.gov.pl
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Ewaluacja Komponentu Wolontariatu
Długoterminowego wdrażanego w
latach 2012‐2013 w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
Raport cząstkowy 1 – wersja do konsultacji

Raport przygotował zespół w składzie:
Magdalena Tędziagolska
Iwona Konieczny
Katarzyna Lipka‐Szostak
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Wstęp
Przedstawiamy raport cząstkowy nr 1 z badania „Ewaluacja komponentu wolontariatu
długoterminowego wdrażanego w latach 2012‐2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich” przygotowany przez firmę Era Ewaluacji na zlecenie Departamentu Pożytku
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Badanie zostało zrealizowane w okresie 10
września – 9 grudnia 2012 roku.

Lista skrótów używanych w raporcie
DPP ‐ Departament Pożytku Publicznego
FIO ‐ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
OG ‐ Organizacja goszcząca
CWM ‐ Centrum Współpracy Młodzieży (jeden z Operatorów Komponentu)

2
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Informacje o badaniu
Cel badania

Prowadzona ewaluacja ma charakter ewaluacji on‐going – towarzyszy wdrażaniu pilotażowej edycji
Komponentu. Pierwsza część badania objęła wstępną fazę realizacji Komponentu i ma charakter
przede wszystkim eksploracyjny – rolą niniejszego raportu jest dostarczenie Zamawiającemu
informacji o bieżącym stanie realizacji dofinansowanych projektów, zidentyfikowanie modelowych
rozwiązań zastosowanych przez Operatorów oraz ocena użyteczności wykorzystywanych procedur
Komponentu.
Trzeba zatem podkreślić, że wnioski i rekomendacje sformułowane na tym etapie będą weryfikowane
w kolejnych fazach realizacji badania w miarę postępu realizacji projektów, a co za tym idzie
rosnącego doświadczenia organizacji oraz nowych źródeł danych (wolontariusze, eksperci).

Główne zagadnienia i metody badawcze
Raport składa się z dwóch części. W pierwszej z nich przedstawiamy proces wdrażania projektów
realizowanych w ramach pilotażowej edycji Komponentu. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:
 Zasoby Operatorów i organizacji goszczących wykorzystywane w projektach
 Przebieg rekrutacji organizacji goszczących
 Przebieg rekrutacji wolontariuszy
 Diagnoza potrzeb wolontariuszy
 Przebieg szkoleń dla wolontariuszy
 Wsparcie Operatorów dla organizacji goszczących
Druga część poświęcona została poziomowi wdrażania Komponentu przez DPP, a konkretnie:
 Użyteczności procedur/zasad wdrażania Komponentu Wolontariatu Długoterminowego
 Komunikacji pomiędzy zaangażowanymi stronami

3
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W pierwszym etapie badania zostało zrealizowanych:


18 wywiadów CATI z przedstawicielami organizacji goszczących/opiekunami wolontariuszy
– po 6 wywiadów z organizacjami każdego z Operatorów.



5 wywiadów CATI z Operatorem – wywiady z dwoma przedstawicielami każdego z
Operatorów – koordynatorem projektu i koordynatorem wolontariuszy (w przypadku jednej z
organizacji wywiad został przeprowadzony z jedną osobą, ze względu na specyfikę projektu –
koordynator projektu pełni również funkcję koordynatora wolontariuszy)



Indywidualny wywiad pogłębiony z dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego



Analiza danych zastanych:
o wniosków Operatorów,
o planów wolontariatu organizacji goszczących,
o programów szkoleń dla wolontariuszy i organizacji goszczących realizowanych przez
Operatora.

W raporcie zacytowane zostały wypowiedzi respondentów:
 przedstawicieli Operatorów (oznaczenia w tekście [R1 ‐ R5, Operator]
 przedstawicieli

organizacji

goszczących

4
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(oznaczenia

w

tekście

[R1–R18,

OG])
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Wyniki badania
I.

Realizacja dofinansowanych projektów w ramach
Komponentu Wolontariatu Długoterminowego

Zasoby
Zasoby Operatorów
Organizacje udzielały OG wsparcia merytorycznego, pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych kwestii
związanych z realizacją projektów. Jako organizacje regrantingowe przekazywały im także fundusze
na realizację projektów. Poniżej przedstawiamy jakiego rodzaju zasoby wykorzystywali Operatorzy do
realizacji swoich projektów w podziale na rodzaje dotychczasowych działań.

Wszyscy trzej operatorzy oddelegowali osobę/y do koordynacji i wdrażania projektu, które udzielają
informacji OG na każdym etapie (rekrutacja, realizacja), wyjaśniają wątpliwości w Ministerstwie.
Centrum Wolontariatu oddelegowało jedną osobę, koordynatora projektu, Centrum Współpracy
Młodzieży ‐ dwie osoby, koordynatorkę projektu i koordynatorkę wolontariuszy, w przypadku
Federacji Inicjatyw Oświatowych i Fundacji FALA były to dwie osoby ‐ koordynatorka i asystentka).
Bardzo duże znaczenie przy wspieraniu OG ma fakt wieloletniego doświadczenia Operatorów we
wspieraniu wolontariuszy. Doradztwo odbywa się głównie za pomocą poczty elektronicznej oraz
telefonicznie. Szkolenia dla OG przewidziało we wniosku (a następnie zrealizowało) dwóch
Operatorów: Centrum Wolontariatu i Centrum Współpracy Młodzieży.
Ciekawym i efektywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii do
kontaktów i utrzymywania relacji z OG. Centrum Wolontariatu zorganizowało – wysoko
ocenioną przez OG ‐ telekonferencję, którą zamierza regularnie powtarzać w trakcie
trwania projektu. Narzędzie to wysoko oceniły OG. Telekonferencja oprócz uspójnienia
wiedzy wszystkich organizacji, pełni także funkcję integrującą dla OG.

5
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OP1 opracował podręcznik dla OG na temat zasad realizacji projektu, oprócz tego wszelkie
pytania zadawane przez OG stają się podstawą do tworzenia tzw. FAQ – który pozwala
później innym organizacjom zdobyć tę informację bez konieczności dzwonienia do
Operatora.

Operatorzy promowali swoje projekty na własnych stronach internetowych, wykorzystując przy tym
sprzęt i miejsca na serwerze. Co ważne, przy upowszechnianiu informacji o projektach, rekrutacji OG i
wolontariuszy, korzystali także z wypracowanych przez siebie sieci kontaktów z innymi organizacjami
i instytucjami.
 Centrum Wolontariatu uruchomiło stronę z interaktywną mapą organizacji, co pomagało w
szybkim wyszukaniu informacji o organizacjach zainteresowanym nimi kandydatom na
wolontariuszy.
 Centrum Współpracy Młodzieży oraz Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja FALA
wysyłały informacje do różnych organizacji.
 Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja FALA udostępniły własne sale do organizowania
spotkań wolontariuszy z OG.

Zasoby organizacji goszczących wykorzystywane do współpracy z wolontariuszami

Poniżej prezentujemy opis zasobów organizacji goszczących, jakie były przez nie wykorzystywane w
trakcie dotychczasowego pobytu wolontariuszy.

6
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Wszystkie organizacje wymieniały swoich pracowników, jako zasoby wykorzystywane do współpracy
z wolontariuszami. Opiekun wolontariusza to pierwsza osoba do kontaktu z wolontariuszem,
odpowiedzialna za jego wdrożenie, koordynująca całościowo jego pracę i wspierająca go w realizacji
codziennych zadań – do niej wolontariusz może się zwrócić z problemami. Często wolontariusz
uczestniczy w zadaniach koordynowanych przez inne osoby w organizacji – w takich sytuacjach
zadania zleca mu dany koordynator i on/ona wspiera wolontariusza merytorycznie przy realizacji tych
działań.

Wolontariusze stają się częścią zespołów organizacji, korzystając na równi z innymi ze sprzętu:

„”

Wolontariusz korzysta z wszystkich jakby zasobów, z których korzystali tutaj wszyscy
inni, wolontariusze, członkowie i pracownicy (…), więc ja powiem tak, do nas jak tu się
wchodzi, to na pewno nie rozpozna się od razu, że to jest wolontariusz, on ma takie
same prawa, jak każdy inny. [R17, OG]

Wszystkie organizacje przygotowały stanowisko pracy dla wolontariusza (16 na 17 oddało mu do
dyspozycji komputer/laptop, przydzieliły biurko, w jednej organizacji wolontariusz dzieli komputer z
inną osobą).

Cztery organizacje wskazywały, że oddając sprzęt nowemu wolontariuszowi musiały
ograniczyć współpracę z dotychczasowymi wolontariuszami, ponieważ do wykonywania ich
zadań konieczny był komputer.

„”

No i nie mamy więcej komputerów więc chwilowo zaprzestaliśmy przyjmowania
praktykantów, i wolontariuszy dochodzących, nie jesteśmy w stanie im zapewnić
warunków. [R16, OG]

Wolontariusze korzystają też z innego sprzętu: drukarek, ksero, faksu, telefonu, dyktafonu, aparatu
fotograficznego, internetu. Część organizacji wskazuje, że w programie mógłby być zapewniony
sprzęt komputerowy dla wolontariusza (wskazany w pytaniu o brakujące zasoby przez 3 organizacje).

7
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Chociaż tylko jedna organizacja wymieniła wśród oferowanych wolontariuszom zasobów wiedzę i
standardy wypracowane przez organizację, to z kontekstu innych wypowiedzi można wnioskować, że
jest to jeden z zasobów, który OG przekazują wolontariuszom:

„”

W naszej pracy wolontariusz przez pierwszy miesiąc czy 4 tygodnie jeździ i ogląda co
robimy. Więc jeśli ktoś bezpośrednio nie był planowany, to i tak jedzie i obserwuje. Bo
na papierze to wygląda w taki sposób, a w praktyce może to wyglądać inaczej i to też
przetestowaliśmy na wolontariuszach zagranicznych i to się sprawdza. Pierwszy
miesiąc to miesiąc obserwacji. [R2, OG]

Do tej kategorii można zaliczyć wcześniejsze doświadczenia OG we współpracy z wolontariuszami.
OG to organizacje, które w większości mają już doświadczenie we współpracy z wolontariuszami.
Wśród respondentów 4 organizacje zadeklarowały, że nie pracowały jeszcze z wolontariuszami.
Można wydzielić trzy rodzaje współpracy z wolontariuszami, jakie praktykowały organizacje przed
przystąpieniem do projektu:
1. Współpraca z wolontariuszami akcyjnymi, angażowanymi do konkretnego projektu lub
wydarzenia (wolontariusze akcyjni). Taką współpracę zadeklarowało 8 organizacji na 17
badanych.
2. Regularna współpraca z wolontariuszami, bądź na zasadzie praktyk w organizacji (2 organizacje),
bądź umawiając się z nimi na regularną współpracę – raz, dwa razy w tygodniu (8 organizacji).
3. Część OG gościła wolontariuszy zagranicznych w ramach programu EVS (3 wskazania). Ten rodzaj
wolontariatu ma najwięcej wspólnych cech z wolontariatem długoterminowym, organizacja
zapewnia podobny rodzaj wsparcia wolontariuszom (nocleg, wyżywienie, opiekę merytoryczną,
kieszonkowe).

Rozkłady odpowiedzi ilustruje poniższy wykres:
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Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy przed realizacją projektu w organizacji pracowali wolontariusze? N=17.
Odpowiedzi nie sumują się do 17, niektóre organizacje wskazały więcej niż jedną formę współpracy .

Te organizacje, które na stałe współpracują z wolontariuszami, wiedzą, ile pracy wymaga wdrożenie
wolontariusza, w ich wypowiedziach widać świadomość wzajemnych korzyści i zobowiązań
organizacji goszczącej i wolontariusza:

„”

Chcemy mieć jedną wolontariuszkę, bo wiemy ile pracy nas to kosztuje, żeby coś dać i
żeby trochę od takiej osoby dostać, jeśli chodzi o współpracę.[R2, OG]

Organizacje goszczące, zgodnie z zasadami Komponentu, zapewniły wolontariuszom nocleg i
wyżywienie, przekazując zakładane fundusze na ten cel otrzymane z dotacji w ramach Programu.
Większość OG wzięła na siebie odpowiedzialność za znalezienie wolontariuszom zakwaterowania –
jedynie w dwóch przypadkach wolontariusze sami sobie szukali mieszkania.

Organizacje goszczące wspierają wolontariuszy na różne sposoby. Oprócz wymienionych już
zasobów, które określiliśmy mianem „wsparcia podstawowego”, oferowanego przez każdą OG
(oddelegowany opiekun, wsparcie pozostałych członków zespołu organizacji, sprzęt, sale, biuro,
wsparcie organizacyjne) ‐ OG opracowały własne formy wsparcia wolontariusza/wdrożenia go w
projekt i pracę organizacji.

9
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Można wyróżnić kilka form wsparcia wolontariuszy i wdrażania ich w pracę:

 Dwie organizacje zapewniły wolontariuszom mentora (obie miały wcześniej doświadczenia z
programem EVS), który jest osobą spoza organizacji i ma za zadanie ułatwiać wolontariuszom
adaptację w nowym środowisku.

„”

Ten mentor jest taką kopią EVS Założyłem, że człowiek który przyjeżdża do innego
miasta, powinien mieć kontakt z mentorem. [R13, OG]
(…) ten mentor spoza środowiska pracy, który pokaże inne miejsca
wolontariuszce(…). Jeśli wolontariuszka ma inne hobby, to też jak te hobby rozwijać
w [nazwa miejscowości]. [R2, OG]

 Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne (wysyłanie na szkolenia, lub zaproszenie zewnętrznego
trenera, który zrealizuje szkolenie wewnątrz organizacji)

Dwie OG wspomniały o organizacji szkoleń wewnętrznych dla wolontariuszy, ukazujących jak działa
organizacja. Pozostałe wdrażały w pracę organizując spotkania z całym zespołem.
8 organizacji albo już wysłało wolontariuszy na szkolenia zewnętrzne, lub planują to zrobić w
najbliższej przyszłości. Są to szkolenia dotyczące kompetencji miękkich (komunikacja, praca w
zespole, obsługa klienta) oraz szkolenia z wiedzy specjalistycznej, takie jak jawność dostępu do
informacji publicznej, przygotowane wniosków o dofinansowanie, dotyczące zasad funkcjonowania
organizacji pozarządowych.

 Monitoring i ewaluacja pracy wolontariuszy (rozumiane jako bieżąca informacja zwrotna co
do efektywności ich działań, połączona ze wsparciem merytorycznym, rozwiązywaniem
problemów)

Wiele organizacji kładzie szczególny nacisk na wsparcie merytoryczne wolontariusza poprzez stały
monitoring efektów jego pracy połączony z informacją zwrotną i doradztwem w zakresie
wykonywanych obowiązków. Można wyróżnić dwa podstawowe schematy takiego wsparcia:


Główny ciężar takiej pracy z wolontariuszem przyjmują opiekunowie, którzy są w stałym
kontakcie z wolontariuszami, codziennie z nimi współpracując ‐ rodzaj tej pracy jedna z
respondentek określiła jako superwizję.



Regularne spotkania monitorujące zostały na stałe włączone do harmonogramu działań
organizacji.
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W jednej z OG każdy dzień rozpoczyna i kończy krótkie spotkanie opiekuna z wolontariuszką, podczas
którego planowane są działania na dany dzień, ustalane ich cele i omawiane ew. trudności, które
mogą się pojawić na etapie realizacji – a pod koniec dnia – podsumowywane osiągnięcia i przyczyny
ew. niepowodzeń. Opiekun doradza także, jak można było inaczej próbować rozwiązać problemy,
które się pojawiły. Spotkania te służą także diagnozie luk kompetencyjnych wolontariuszki, obszarów
wymagających wzmocnienia. Na podstawie tej diagnozy opiekun przygotowuje program szkoleń
wewnętrznych dla wolontariuszki, brane są także pod uwagę te potrzeby przy ustalaniu szkoleń dla
całego zespołu, do prowadzenia których zostanie zaproszony trener zewnętrzny. Oprócz tych
spotkań co tydzień odbywają się spotkania planistyczne dla całego zespołu, w których wolontariuszka
bierze udział.

Poniższa tabela ilustruje wsparcie dodatkowe oferowane wolontariuszom przez poszczególne
organizacje. W ostatniej kolumnie zaznaczono także doświadczenie organizacji we współpracy z
wolontariuszami.
Tabela 1 Rodzaje wsparcia wolontariuszy zapewniane przez OG w zestawieniu z wcześniejszym doświadczeniem OG we
współpracy z wolontariuszami

Nr
OG

Mentor

Szkolenia

Monitoring/ewaluacja pracy Doświadczenie
OG
we
wolontariusza
współpracy z wolontariuszami

Wew.

Codzienne

1

Zewn.

Tygodniowe

x

2

X

akcyjni

x

X

3

akcyjni, EVS
brak doświadczenia

4

x

brak doświadczenia

5

brak doświadczenia

6

x

stali, okresowi

7

brak doświadczenia

8

x

9

akcyjni

X

akcyjni, stali

10

X

osoby pracujące społecznie 1

11

x

akcyjni

12
1

X

akcyjni

Przedstawiciele OG nie określili, czy osoby pracujące społecznie to wolontariusze stali, czy akcyjni.
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13

X

akcyjni, stali, EVS

14

x

15

X

X

X

16

X

EVS

X

17

EVS
X

18

akcyjni

x

akcyjni, stali
stali

Dobre praktyki w zakresie wsparcia wolontariuszy
Wsparcie wolontariusza na różnych poziomach: opiekun/zespół/mentor, planowanie pracy
i monitoring efektów (codzienny, okresowy), szkolenia podnoszące kompetencje.
Okres adaptacyjny wolontariusza, podczas którego poznaje w praktyce co robi organizacja.

Trudności/ obszary do zmian
Organizacje, które nie miały wcześniej doświadczenia we współpracy z wolontariuszami,
bądź ich współpraca miała charakter akcyjny, nie mają często procedur wsparcia
wolontariusza, diagnozowania jego potrzeb i odpowiadania na nie. Warto by stworzyć
katalog form wsparcia (dobrych praktyk) dla wolontariusza i zachęcać organizacje
goszczące do korzystania z niego i poszerzania go o swoje dobre praktyki.
Nie wszystkie OG mówiły o tym, w jaki sposób monitorują efekty działań wolontariuszy,
czy i jak udzielają informacji zwrotnej wolontariuszom. Warto zweryfikować tę
obserwację na kolejnym etapie ewaluacji Komponentu.

Rekrutacja organizacji goszczących

Każdy z Operatorów założył pozyskanie innej liczby OG do swoich projektów:


Centrum Współpracy Młodzieży założyło, że zrekrutuje 10 OG i każda przyjmie średnio 2
wolontariuszy
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Centrum Wolontariatu nie określiło we wniosku liczby OG. Operator we wniosku o
dofinansowanie założył, że w ramach otwartego naboru zostanie pozyskanych min. 50
organizacji, z których zostanie wyłonionych min. 15 OG.



Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja FALA założyły rekrutację co najmniej 36
organizacji w trzech turach naboru. Jedna OG miała przyjąć jednego wolontariusza, lub 2‐3
organizacje mogły przyjąć jednego wolontariusza i podzielić czas jego pracy na te organizacje

Kryteria wyboru organizacji goszczących
W Zasadach realizacji Komponentu Wolontariatu Długoterminowego kryteria dotyczące wyboru
organizacji goszczących nie zostały szczegółowo opisane. Zostało jedynie określone, że:


OG może być organizacja pozarządowa lub inny podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 3
UoDPPiW



Organizacja taka może przyjąć co najwyżej 3 wolontariuszy – osoby, które aby rozpocząć
pracę w OG muszą zmienić miejsce zamieszkania



połowa organizacji musi być spoza miast wojewódzkich i gmin ościennych.



Organizacje miały też partycypować w kosztach pobytu wolontariusza (co najmniej 10%
kosztów).

Operatorzy sami wyznaczali kryteria, według których rekrutowali OG.
Poniżej przedstawiamy zestawienie kryteriów wyboru OG zapisane we wnioskach przez Operatorów:

Komentarza wymaga pierwsze kryterium Centrum Wolontariatu. Mimo, że we wniosku aplikacyjnym
Operator założył, że będzie brał pod uwagę doświadczenie OG we współpracy z wolontariuszami, to
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jednocześnie stwierdził, że 20% organizacji biorących udział w programie, będzie organizacjami
budującymi dopiero swoje doświadczenie (por. wniosek aplikacyjny str. 10). Na podstawie wywiadu z
Operatorem można jednak przypuszczać, że kryterium dotyczące doświadczenia organizacji było na
tyle mocne, że utrudniło dostęp do Programu organizacjom z bardzo małym doświadczeniem.

„”

Kluczem było doświadczenie, jeżeli organizacja była totalnie niedoświadczona, nie
pracowała nigdy z wolontariuszami, to sugerowaliśmy jej żeby raczej zaczęła skupiać
się na wolontariacie lokalnym, trochę zdobyć doświadczenia a potem już przygotować
się pod kolejne edycje wolontariatu długoterminowego.

Proces rekrutacji Organizacji Goszczących
W Zasadach zostały określone minimalne warunki przeprowadzenia konkursu ofert wyłaniających
organizacje goszczące. I tak:


konkurs miał być przeprowadzony w trybie „zapewniającym jawność i konkurencyjność”,



ogłoszenie o naborze ofert miało być publikowane na stronie internetowej operatora, który
mógł równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze aplikacji w lokalnej prasie lub innych
wybranych mediach lokalnych i regionalnych obejmujących zasięg terytorialny operatora,



operator sam opracowywał wzór oferty i kryteria zamieszone w treści ogłoszenia,



oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu Operator powinien pozostawić bez
rozpoznania.

Po dokonaniu wyboru organizacji goszczących, które wezmą udział w projekcie, Operator zawarł z
nimi umowy i przekazał im środki finansowe na organizację wolontariatu (3 respondentów z OG
wspomina o opóźnieniach w przepływie dotacji między Ministerstwem a Operatorami).

Operatorzy w różny sposób zorganizowali proces rekrutacji OG.


2 Operatorów założyło, że zorganizuje jeden nabór organizacji goszczących i wolontariuszy,



1 operator założył 3 nabory organizacji goszczących w trakcie trwania projektu.

Każdy operator ogłaszał nabór OG na swoich stronach, zamieszczał tam też regulamin naboru i wzór
oferty oraz rozsyłał informację o naborze na inne strony (także te, które objęły patronatem Program).
Dalsze etapy rekrutacji różniły się – ich przebieg dla każdego z Operatorów został opisany w poniższej
tabeli:
Tabela 2. Proces rekrutacji organizacji goszczących. Źródła: wnioski projektowe Operatorów, CATI z Operatorami.

OP1

OP2

OP3

Ogłoszenie o naborze OG

Ogłoszenie o naborze OG

Ogłoszenie o naborze OG

Przyjęcie listów intencyjnych od Nabór opisów organizacji i Nabór ofert, zawierających opis
organizacji (opis organizacji, opisów stanowisk pracy dla organizacji i jej działań, jej
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wstępny opis stanowisk pracy wolontariuszy
dla wolontariuszy)

historię oraz cele działalności.
Przewidziane zostały 3 edycje
naboru w pewnych odstępach
czasu w różnych regionach:
zachodnim (centrum Wrocław),
północno–wschodnim (centrum
Warszawa),
południowo–
wschodnim (centrum Kraków).

Weryfikacja OG – tzw. wywiad
biały – sprawdzenie organizacji
w Internecie, wywiad w
najbliższej organizacji lokalnej
działającej
na
rzecz
wolontariatu, w przypadku OG
doświadczonych
w
wolontariacie europejskim –
zebranie opinii od FRSE na
temat realizacji projektu przez
OG

Wybór 15 organizacji, z którymi
zostały
przeprowadzone
wywiady (wizyta operatora w
organizacji)
weryfikujące
organizacje według założonych
kryteriów
(potencjał
organizacji, ich różnorodność,
oferta dla wolontariusza)

Wybór min. 12 organizacji
goszczących w każdej z trzech
edycji naboru, które spełnią
kryteria formalne i przejdą
ocenę merytoryczną

Wybór OG

Wybór 10 OG

I etap – wybór 12 organizacji
II etap – wybór 15 organizacji
III etap – wybór 12 organizacji

Zawieszenie danych OG i ich Zawieszenie opisów OG i Przekazanie
ofert
listów intencyjnych w bazie na opisów stanowisk pracy dla wolontariuszom.
stronie
projektu
(mapa wolontariuszy na stronach
organizacji)

OG

Opinie organizacji goszczących na temat procesu rekrutacji
Podczas wywiadu telefonicznego CATI z przedstawicielami OG poproszono respondentów o ocenę
sposobów zrekrutowania OG przez Operatorów. Respondenci określali stopień zadowolenia z
procedury rekrutacyjnej. Zdecydowana większość respondentów (15 z 18) stwierdziła, że jest bardzo
zadowolona z procesu rekrutacji.
Jednocześnie odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące procesu rekrutacji pozwala zarówno
zilustrować przyczyny pozytywnych ocen, jak i wskazać na pewne „niedociągnięcia” ze strony
Operatorów:
POZYTYWNIE OCENIONO:
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ZWRÓCONO UWAGĘ NA:
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Zmiana reguł rekrutacji OG przez Operatora wskazywana przez dwie OG jest z pewnością działaniem
które nie powinno mieć miejsca. Trudno jednak w oparciu o te dane stwierdzić, na ile było to
złamanie zasad rekrutacji zapisanych w dokumencie FIO. Tę kwestię poruszymy w kolejnym etapie
badania (przede wszystkim wyjaśniając ją z Operatorem).
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Rekrutacja wolontariuszy


Centrum Wolontariatu założyło włączenie w projekt 35 wolontariuszy na okres od pół roku
do 11 miesięcy,



Centrum Współpracy Młodzieży założyło 20 wolontariuszy na okres od pół roku do 11
miesięcy



Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja FALA założyły rekrutację 36 wolontariuszy
pracujących przez pół roku

W chwili realizacji działań badawczych nie były jeszcze znane ostateczne rezultaty rekrutacji.


Dotychczas tylko jeden operator (Centrum Wolontariatu) zrekrutował zakładaną liczbę
wolontariuszy i OG.



Centrum Współpracy Młodzieży musiało dokonać dodatkowego naboru (zrekrutowano 13
wolontariuszy, którzy pracują w 11 organizacjach ‐ 3 z nich są regionalnymi oddziałami jednej
Fundacji) – obecnie trwa nabór pozostałych 7 wolontariuszy.



Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja FALA zakładały rekrutację w 3 lub 4 naborach –
obecnie trwa 3 i 4 nabór OG i wolontariuszy.

Procedura rekrutacji wolontariuszy
W wytycznych określono tylko jedną zasadę dla Operatorów związaną z rekrutacją wolontariuszy:
 nabór OG miał zapewnić, że przynajmniej połowa wolontariuszy będzie odbywała wolontariat
poza miastami wojewódzkimi, które mieszczą siedzibę wojewody lub marszałka. W tym
rozumieniu termin „miasto” obejmuje również gminy podmiejskie w obszarze powiatu,
sąsiadujące z daną miejscowością 2 .

Operatorzy wypracowali różne modele rekrutacji wolontariuszy. Ze względu na to pilotażowy
charakter obecnej edycji Komponentu, te różne modele rekrutacji i kryteria doboru OG i
wolontariuszy są bardzo cenne: z jednej strony pozwolą na identyfikacje barier we wdrażaniu tego
typu projektów w różnych środowiskach, z drugiej – być może – na wypracowanie modeli
skutecznego wdrażania wolontariatu długoterminowego w przyszłości.

2

"Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich"2, Warszawa, styczeń 2012, www.pozytek.gov.pl, s.21.
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1. Centrum Wolontariatu zadecydowało, że powierzy OG rekrutowanie wolontariuszy do swoich
projektów, nie ustanowił też żadnych dodatkowych kryteriów dotyczących wolontariuszy.
2. Centrum Wolontariatu zadbało o ogólną promocję projektu, zamieszczenie informacji o
organizacjach goszczących i zasadach rekrutacji na stronie oraz informował
zainteresowanych wolontariuszy i ich rodziny o warunkach formalnych przystąpienia do
projektu.
•

Do promocji wykorzystał istniejące kanały komunikacyjne Centrum Wolontariatu, w
tym portale internetowe (wolontariat.org.pl, skrzynkadobroci.pl, wolontariat.ops.pl,
wolontariatpracowniczy.pl, forum.wolontariat2011.pl), portale społecznościowe,
stworzył też infolinię zajmującą się udzielaniem informacji telefonicznej na temat
projektu. Do promocji została wykorzystana także Sieć Centrów Wolontariatu w
Polsce (promowanie projektu wśród organizacji, z którymi współpracują lokalnie), jak
również zaangażowane instytucje statutowo działające na rzecz promocji
wolontariatu, takie jak m.in. OHP, Biura Karier na uczelniach, Eurodesk Polska, oraz
portal ngo.pl.

•

Operator opracował też zbiór porad, jak szukać wolontariuszy, które opublikował na
stronie internetowej.

3. Rekrutacją wolontariuszy zajmowały się OG. Koordynator z Centrum Wolontariatu odsyłał
zainteresowanych wolontariuszy do informacji na stronie, gdzie zamieszczone były listy
intencyjne OG. Poza tym OG prowadziły rekrutację wykorzystując własne kanały komunikacji.
4. OG wypracowały różne sposoby rekrutacji wolontariuszy (wykorzystywały własne kanały
komunikacyjne do szukania kandydatów, prowadziły nabór CV i listów intencyjnych, lub
oferowały formularz do wypełnienia przez wolontariuszy, w którym pytano także np. o
ustosunkowanie się do misji organizacji).

Poniżej prezentujemy przykład rozwiązania zastosowanego przez jedną z OG, które można określić
mianem dobrej praktyki:
Do organizacji zgłosiło się ponad 20 wolontariuszy na 3 miejsca. Najpierw dokonano wstępnej
selekcji, odrzucono kandydatów, którzy mieli najniższe kwalifikacje (duża liczba błędów w
dokumentach aplikacyjnych). Wstępnie wybrani kandydaci zostali zaproszeni jednego dnia do
organizacji, gdzie miała nastąpić rekrutacja grupowa, podczas której OG sprawdzała kompetencje
miękkie kandydatów (Assesment Centre). Po spotkaniu w ciągu godziny OG podjęło decyzję, zaprosiło
wybranych wolontariuszy, wspólnie wypełniono wniosek i wysłano go do operatora. Forma rekrutacji
została trochę zmodyfikowana ze względu na to, że nie udało się wszystkich kandydatów zaprosić w
jednym czasie.

Zalety takiego rozwiązania

Wady takiego rozwiązania

Usprawnienie procesu rekrutacji (zlikwidowane Ograniczenie kręgu doboru wolontariuszy –
część OG zwracała się z pytaniem do osób, które
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pośrednika w postaci Operatora).

już wcześniej miały kontakt z organizacją (4 na 5
badanych
organizacji
znała
wcześniej
wolontariusza, z którym nawiązała kontakt)

Neutralna rola Operatora w procesie rekrutacji
wolontariuszy (pełni jedynie rolę informacyjną).
Większa szansa na trafny dobór wolontariuszy
do OG

Ce
ntrum Współpracy Młodzieży
1. Centrum Współpracy Młodzieży samo zajęło się rekrutacją wolontariuszy, promocją
projektu i udzielaniem pierwszych informacji zgłaszającym się wolontariuszom.
o Ustaliło dodatkowe kryterium, że wolontariusz musi być z miejscowości oddalonej co
najmniej 100 km od organizacji goszczącej.
o Kanały promocyjne, użyte przez CWM: własna strona internetowa i profil na
facebooku, ngo.pl. We wniosku Operator zakładał przesłanie informacji do co
najmniej 30 Urzędów Pracy, 30 Biur Karier oraz 30 Uniwersytetów III wieku. W
praktyce przesłał je do ok. 330 organizacji.
2. Po uzyskaniu od nich CV (i uzgodnieniu tego z nimi) przesyłał dokumenty aplikacyjne do OG,
które najlepiej pasowały do zainteresowań wolontariuszy.
3. Przedstawiciele OG kontaktowali się z wolontariuszami, zapraszali ich na spotkania i
dokonywali decyzji o zaproponowaniu (bądź nie) wolontariuszowi współpracy w ramach
projektu.

Zalety takiego rozwiązania

Wady takiego rozwiązania

Większa kontrola Operatora nad procesem Wydłużenie procedury
rekrutacji (kryteria, wgląd w CV)
Wybór wolontariusza przez OG ogranicza się do
listy kandydatów wyselekcjonowanych przez
Operatora. Istnieje ryzyko, że lista nie w pełni
jest adekwatna do potrzeb OG (np. mogą istnieć
ukryte kryteria rekrutacji nie znane Operatorom
na etapie pierwszej selekcji)

Kryterium dotyczące odległości od miejsca
zamieszkania wolontariusza mogło utrudnić
rekrutację
sprawiając,
że
część
zainteresowanych wolontariuszy nie spełniła
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tego kryterium.

Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja FALA
1. Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja FALA także zajęły się naborem wolontariuszy (po
zakwalifikowaniu OG). Wolontariusze, którzy zgłosili się do projektu, przechodzili rozmowy
kwalifikacyjne, na podstawie których następowało ostateczne zakwalifikowanie
wolontariuszy do projektu i przesłanie ich kandydatur odpowiednim organizacjom.
2. Operator ustanowił dodatkowe kryteria dotyczące wolontariuszy:

„”

Powinny być to osoby przynajmniej z licencjackim wykształceniem i głównie no w
obszarze przedmiotów humanistycznych, ponieważ najczęściej te organizacje, bądź
placówki oświatowe, bądź kulturalne na terenach wiejskich, no więc na takie osoby jak
najbardziej liczą, no ale zdarzały się bardzo różne osoby, no teraz też w drugim
naborze mamy też organizację o troszeczkę szerszym profilu więc też w ślad za tym
pójdzie szerszy profil wolontariusza.

Poza tym OP3 był najbardziej ze wszystkich operatorów nastawiony na poszukiwanie starszych
wolontariuszy (grupa 55+ ‐ emerytowani nauczyciele, we wniosku założono 10 osób z tej grupy), oraz
osób bezrobotnych (we wniosku założono 5 wolontariuszy z tej grupy).
3. Kanały wykorzystane do naboru wolontariuszy przez Federację Inicjatyw Obywatelskich i
FALĘ:
o

strona internetowa operatora, portale pracy (darmowe), dla seniorów (w tym
emerytowanych nauczycieli), portal patronacki www.ngo.pl

o

poprzez wysyłanie informacji do biur karier, klubów pracy, urzędów pracy, związków
zawodowych, organizacji zrzeszających studentów i absolwentów, klubów seniora i
Uniwersytetów III wieku

o

o ile możliwe – osobisty kontakt z wyżej wymienionymi instytucjami.

o

portale społecznościowe.

Zalety takiego rozwiązania

Wady takiego rozwiązania

Silny nacisk na zrekrutowanie osób z różnych
grup środowiskowych do wolontariatu, także
wywodzących się z grup defaworyzowanych na
rynku pracy.

W rekrutacji wolontariuszy nie brały udziału OG.
Dopiero w trakcie odbywanych przez
wolontariuszy szkoleń, OG miały pierwszy,
osobisty z nimi kontakt. W ich trakcie nawzajem
się poznawali i decydowali o współpracy. Mogła
więc zdarzyć się sytuacja, że w pierwszym etapie
naboru zrekrutowany wolontariusz nie znalazł
OG, a zrekrutowana OG wolontariusza. Na
skutek tego, że niektóre OG nawiązały
współpracę z wolontariuszem dopiero po drugim
etapie naboru i szkoleń, zdarzały się opóźnienia
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w rozpoczęciu wolontariatu w OG.

Rezygnacje wolontariuszy
Zdarzały się sytuacje, w których wolontariusze, mimo że zainteresowani projektem, nie decydowali
się do niego przystąpić. Rezygnowali na różnych etapach – po rozmowie telefonicznej, lub spotkaniu
w OG i poznaniu wszystkich warunków, a nawet przed samym szkoleniem.
Trudności ze znalezieniem wolontariuszy dobrze ilustruje wypowiedź przedstawiciela jednej z
organizacji goszczących:
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„”

Mieliśmy przedłużoną rekrutację właśnie, chyba trzy organizacje goszczące miały
przedłużoną rekrutację, ponieważ w tej pierwszej właśnie turze zgłosiły się trzy osoby,
te trzy osoby zrezygnowały, później (xxx2) rekrutacje i znowu się trzy osoby zgłosiły,
których znowu dwie zrezygnowały.[R17, OG]

Wśród przyczyn rezygnacji wolontariuszy można wymienić następujące:


Niekorzystne warunki finansowe – wolontariusze mieli za duże obawy, czy zdołają się
utrzymać za taką kwotę



Znalezienie pracy przez wolontariusza



Zakwalifikowanie się na wolontariat europejski



Za mało czasu na decyzję dla wolontariuszy



Za długi okres wolontariatu sugerowany przez organizacje



Zainteresowanie podjęcia współpracy jedynie z konkretnymi OG, w przypadku nie przyjęcia
wolontariusza przez tę OG – rezygnacja z udziału w projekcie

Postawy/kompetencje cenione przez OG u wolontariuszy
Kryteria, jakie powinien spełnić wolontariusz,związane były najczęściej z odpowiednią postawą oraz,
w zależności od specyfiki stanowiska dla wolontariusza, z kwalifikacjami/predyspozycjami związanymi
z wykonywaną pracą.
Kryteria związane z postawami to:


otwartość,



chęć nauki,



chęć rozwoju,



zaangażowanie,



trakowanie pracy wolontariackiej jako wartości.

Kolejnym kryterium było predyspozycje/doświadczenie/uprawnienia do wykonywania kokretnej
pracy potrzebne na danym stanowisku:
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Dodatkowe uprawnienia wolontariusza mogły być atutem przy jego wyborze (np. ratownictwa
medycznego dla osoby mającej pomagać przy organizacji imprez).
Organizacje zwracały również uwagę na tzw. miękkie kompetencje danego kandydata/ki. Do
najczęściej wymienianych należały:

Organizacje oceniały także zbieżność zainteresowań danej osoby z profilem organizacji z czym
wiązało się – istotne w kontekście celów Komponentu – określenie, co może być przedmiotem oferty
ze strony OG dla wolontariusza.

W dwóch przypadkach organizacje, które wzięły udział w badaniu nie zdecydowały się na podjęcie
współpracy z wolontariuszem. Ze względu na:
 nieodpowiedni wiek (wolontariusz był starszy – ok. 10 lat ‐ od pozostałych członków zespołu
i uznano, że jest to zbyt duża różnica wieku)
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 niepełnosprawność (stopień i rodzaj niepełnosprawności powodował, że ta osoba nie
mogłaby wykonywać pracy na określonym przez organizację stanowisku ‐ praca w terenie).

Stopień adekwatności wyboru wolontariuszy
Na obecnym etapie realizacji programu trudno jednoznacznie ocenić w jakim stopniu wolontariusze
zostali dobrani adekwatnie do potrzeb OG, wolontariusze w trakcie badania pracowali krótko w danej
organizacji, niektórzy dopiero od kilku dni, inni – prawie dwa miesiące. Respondenci bardzo
zastrzegali, że jest to ocena na ten moment realizacji projektu i może ona ulec jeszcze zmianie:

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu Pana/i zdaniem wolontariusze, którzy trafili do Państwa
organizacji zostali wybrani adekwatnie do Państwa potrzeb? Proszę oceny dokonać na skali 1‐5, gdzie 1 oznacza zupełnie
nieadekwatnie, a 5 bardzo adekwatnie. N=18. Odpowiedzi sumują się do 19, ponieważ jedna z respondentek oceniała
dwóch wolontariuszy i zaznaczyła różną ocenę w stosunku do tych osób. Źródło: wywiad CATI z OG.

Ilościowe zestawienie uzupełniają wypowiedzi organizacji goszczących:
Dokładnie została dopasowana do charakteru organizacji [R5 OG]

„”

Wyszło doskonale, jestem teraz bardzo zadowolona ze współpracy. [R4 OG]
Obecnie ten człowiek, współpracując z koordynatorem i usprawnił to, zwiększył
dwukrotnie klientów, pozyskał dodatkowe fundusze na działanie, przyjemna
atmosfera. Pomógł w uzyskaniu funduszy, zasugerował gdzie można startować.
Chodzi o pieniądze publiczne. [R12 OG]
10 na 10, Bardzo jestem zadowolony z wolontariuszy, dzieciaki kochają ich. Bardzo
dobrze dobraliśmy wolontariuszy. (…) Dobranie wolontariuszy nie jest oczywiste. Mam
doświadczenie. Bo dopiero kiedy przyjeżdża na miejsce, okazuje się, czy to co napisał w
CV jest prawdziwe. [R13 OG]
Absolutnie na 5. Wszystkie umiejętności, w praktyce dobrze się układa. Dużo było
chętnych, można było wybrać osoby o najwyższych kwalifikacjach. [R16 OG]
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Znaczna część organizacji jest nastawiona na przyjmowanie wolontariuszy posiadających
konkretne (często wysokie) kwalifikacje. Jest to dla nich jedno z najważniejszych kryteriów
wyboru podczas rekrutacji. Jednak należy zauważyć, że w kontekście celów i założeń
Komponentu, może to wypaczać jego ideę. Ważnym celem dla DPP jest rozwój kompetencji
wolontariuszy i przekonanie ich o wartości samego wolontariatu długoterminowego.
Zawężanie i "wyśrubowanie" kryteriów wyboru wolontariuszy przez organizacje i
nieświadomość celów strategicznych Komponentu, może doprowadzić do instrumentalnego
postrzegania Komponentu jako narzędzia pozyskiwania wartościowych współpracowników.
Wniosek ten można potraktować jako hipotezę badawczą do zweryfikowania w kolejnych
etapach badania.

„”

Dużo było chętnych, można było wybrać osoby o najwyższych kwalifikacjach. Gorzej
będzie, jak ten projekt się rozkręci i będzie się przyjmować osoby zupełnie bez
wykształcenia bez doświadczenia. Nie wiem jaka jest idea tego programu. Wtedy
będzie trochę inaczej, jak te osoby trzeba będzie bardzo wiele nauczyć i organizacja
bardzo dużo pracy będzie musiała włożyć W naszej sytuacji trafiliśmy, wybraliśmy
osoby z wykształceniem. [R16, OG]

Profil wolontariuszy
Kim są wolontariusze w organizacjach goszczących, z którymi przeprowadzone były wywiady na tym
etapie badania?

Profil wykształcenia wolontariuszy
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Wolontariusze to zarówno studenci lub absolwenci kierunków technicznych, jak i humanistycznych.

Szkolenia dla wolontariuszy
Zgodnie z "Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.", każdy z Operatorów przygotowuje dla wolontariuszy cykl
szkoleń. Pierwsze z nich zostały przeprowadzone na początkowym etapie realizacji projektów. Można
wyróżnić dwa sposoby ich organizacji:


Operatorzy organizowali szkolenie dla tych wolontariuszy, którzy zostali już przydzieleni do
organizacji goszczących. W takich przypadkach szkolenie odbywało się przed rozpoczęciem
wolontariatu lub w jego trakcie i pełniło funkcję zarówno integracyjną, jak i edukacyjną.



Szkolenie stanowiło jeden z etapów nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami
goszczącymi a wolontariuszami. Na szkolenie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji
goszczących, którzy prezentowali na forum swoją działalność, a następnie mogli
porozmawiać bezpośrednio z zainteresowanym przyszłym wolontariuszem. Pełniło więc ono
funkcję integracyjną, edukacyjną, ale również rekrutacyjną.

„”

Opiekunów zapraszamy na szkolenia, żeby mogli osobiście się spotkać z tymi
kandydatami na wolontariuszy, przedstawić swoją organizację, by zachęcić
dodatkowo do tego wolontariatu [R4, Operator]

Z wypowiedzi Operatorów oraz analizy programów szkoleniowych wynika, że oprócz celu
edukacyjnego, głównym planowanym rezultatem szkoleń była wymiana doświadczeń i integracja
wolontariuszy. Każdy z Operatorów przeznaczył czas na zapoznanie się wolontariuszy ze sobą i
nawiązanie kontaktów, które mogły być utrzymywane po wyjeździe do organizacji goszczących.
Podczas szkoleń Operatorzy poruszali również kwestie praktyczne związane z realizowanymi
projektami i Komponentem. Informowali wolontariuszy o założeniach i celach projektów, ich
prawach i obowiązkach w kontekście odbywanego wolontariatu oraz prowadzeniu autoewaluacji
projektów.
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Tabela 3. Tematyka szkoleń organizowanych przez Operatorów dla wolontariuszy. Źródło, opracowanie własne na
podstawie programów szkoleniowych Operatorów.

Liczba
wystąpień

Tematyka szkoleń
Integracja uczestników

3

Omówienie projektu, plany realizacji działań

2

Prawa wolontariuszy, kodeks etyczny wolontariusza, obowiązki wynikające
z prawa polskiego

2

Sektor NGO w Polsce

2

Autoewaluacja wolontariusza

2

Omówienie Komponentu (zasady, cele, organizacja)

1

Kwestie organizacyjne (np. urlopy dla wolontariuszy, sprawy podatkowe,
sposób rozliczania podróży, ustalenie sposobów komunikacji)

1

Prezentacja organizacji biorących udział w projekcie

1

Wstępne zagadnienia na temat wolontariatu (definicja, zagadnienia
wprowadzające)

1

Komunikacja i współpraca w długoterminowym wolontariacie

1

Zajęcia z rozwoju samoświadomości wolontariuszy dot. ich umiejętności

1

Działanie w sytuacji kryzysowej

1

„”

Były poruszone różne tematy. Przede wszystkim takie ogólne wprowadzenie do
wolontariatu. Czym jest wolontariat, rodzaje wolontariatu. Również duży nacisk
kładliśmy na motywacje naszych wolontariuszy. Chcieliśmy dowiedzieć się dlaczego
zdecydowali się na taki projekt, na taki poważny krok w swoim życiu. Chcieliśmy ich też
nakierować troszeczkę, co jest ważne. Kładliśmy też duży nacisk na integrację.
Chcieliśmy, żeby wolontariusze się poznali. [R2, Operator]
Głównie przedstawiamy sporo prawnych takich aspektów, ponieważ te osoby w dużej
większości jeszcze nie miały styczności z wolontariatem, ani w ogóle z organizacjami
pozarządowymi.(…)Sporą część zajęć stanowiła też integracja uczestników, ponieważ
zależało nam, żeby, no była to taka zgrana grupa ludzi, która później, po zakończeniu
szkoleń, to żeby utrzymywali ze sobą kontakt, ponieważ będą mieli platformę e‐
learningową, żeby jakby znali się już i się ze sobą komunikowali. [R5, Operator]
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Dobre praktyki
Dobrą praktyką stosowaną przez Operatorów jest przykładanie dużej wagi do funkcji
integracyjnej szkoleń. W ich trakcie wolontariusze mają okazję do poznania siebie nawzajem
oraz osób odpowiedzialnych za projekt, a także do wymiany doświadczeń i pomysłów.
Integracja jest również kontynuowana w trakcie odbywania wolontariatu poprzez
umożliwienie wolontariuszom kontaktu ze sobą np. za pomocą specjalnej platformy oraz
kolejnych planowanych szkoleń. Integracja może mieć pozytywny wpływ na motywację
wolontariuszy do pracy w organizacjach, wykazywanie przez nich inicjatywy oraz nabywanie
pozytywnych doświadczeń związanych w wolontariatem długoterminowym.

Organizacje goszczące, które przyjęły przeszkolonych wolontariuszy, stosunkowo dobrze oceniają
stopień ich przygotowania przez Operatorów do pracy. Zauważają jednak, że nie posiadają dużej
wiedzy na temat przeprowadzonych szkoleń i nie są w stanie dokładnie określić w jakim stopniu
wolontariusz jest przygotowany przez Operatora, a w jakim jest to zasługa samego wolontariusza.
Stąd stosunkowo duża liczba odpowiedzi „Trudno powiedzieć” w pytaniu o ich opinię.

Wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Na ile Pana/i zdaniem Operatorzy przygotowują wolontariuszy do ich pracy?
N=18, źródło: ankieta CATI dla organizacji goszczących.

Przedstawiciele OG przyznają, że ważnym rezultatem szkoleń jest integracja wolontariuszy, którzy
wymieniają się doświadczeniami i inspirują się nawzajem. Część rozmówców zauważa również, że
po odbyciu szkolenia wolontariusze posiadają praktyczną wiedzę na temat projektu oraz specyfiki
organizacji pozarządowych. Jednakże więcej informacji na temat użyteczności szkoleń przyniosą
kolejne etapy badania, w których uczestniczyć będą wolontariusze.

„”

Wolontariusz był bardzo dobrze przygotowany, był poinformowany jakie będą
oczekiwania stowarzyszenia i szkoły wobec niego, był przygotowany, był na
szkoleniach o których szeroko opowiadał. Kontaktuje się również z innymi
wolontariuszami, którzy uczestniczyli w szkoleniach, wymieniają się doświadczeniami
i inspirują się nawzajem. [R7, OG]
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Pojawiły się głosy OG, że Operatorzy w niedostatecznym stopniu informowali o konkretnych
założeniach związanych z odbywaniem wolontariatu u organizacji goszczących np. zadaniach,
jakie mogą wykonywać, specyfice projektów, prawach i obowiązkach w kontekście danych
projektów. Podstawą do takiej opinii może być nie dostrzeganie przez OG własnej roli i
odpowiedzialności w procesie wdrażania wolontariusza do pracy i udziału w projekcie.

„”

Wolontariusz był na szkoleniu. Poznał dwóch innych wolontariuszy z którymi
mieszka. Mały minus – zgodnie z poradnikiem jak układaliśmy plan pracy z
wolontariuszem, zadania powinny być ustalone z wolontariuszem i zgodnie z jego
oczekiwaniami, myślałam, że więcej będzie informacji na szkoleniu. A to było ogólne,
co to jest wolontariat. A konkretniej to każdy musi sobie sam poradzić. [R6, OG]

Wsparcie organizacji goszczących
Organizacje goszczące otrzymują z strony Operatorów różnorodne wsparcie w zakresie realizacji
projektu we współpracy z wolontariuszami, m.in.:


Stałe wsparcie konsultacyjne, zarówno telefoniczne, jak i za pomocą poczty elektronicznej.



Osobiste wizyty koordynatora u organizacji goszczących.



Przygotowanie przez Operatora wzorów umów i innych dokumentów.



Przygotowanie szkoleń dla organizacji goszczących.

Organizacje goszczące bardzo dobrze oceniają wsparcie, jakie otrzymują z strony Operatorów.
Jedynie co 6 przedstawiciel organizacji ma pewne zastrzeżenia co do otrzymanej pomocy.

Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan/i zadowolony/a z zakresu dotychczasowego wsparcia czy też nie?
N=18, źródło: ankieta CATI dla organizacji goszczących.
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Poniżej prezentujemy wybrane wypowiedzi przedstawicieli OG na ten temat:

„”

W każdej chwili możemy zadzwonić, zamailować nie ma problemu. Jeśli ktoś się nie
orientuje to wzywa następną osobę i próbujemy rozwiązać. [R6 OG]
Mamy dobry kontakt telefoniczny, mailowy. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości to nam
wyjaśniają, zawsze starają się być pomocni dla nas. Im też zależy na tym, bo to oni są
realizatorami projektu i tez muszą się wywiązać z niego. Myślę że ta współpraca
dobrze wygląda. [R8 OG]
Od samej osoby pani koordynator [dostaję informacje – przyp. aut.] ‐ jestem bardzo
zadowolona. Tych innych spraw typu rozliczenia, jasność przedstawionych kwestii, że
to możemy rozliczyć tak, a to inaczej (…). [R10 OG]
Na te środki i na to że projekt jest mały, to wsparcie jest bardzo duże i kontakt jest
dobry. [R16 OG]

Warto podkreślić, że Operatorzy zrealizowali szkolenia dla organizacji goszczących, mimo iż „Zasady
przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w 2012 r.” nie nakładają na nich takiego obowiązku. Dwóch Operatorów zaoferowało
organizacjom goszczącym taki rodzaj wsparcia.
Jeden z Operatorów przygotował webinarium – telekonferencję z przedstawicielami wszystkich
organizacji goszczących, podczas której poruszane były takie tematy jak:


Stan realizacji projektu i plany na przyszłość



Umowa o przekazaniu dotacji:
o realizacja projektów / FAQ
o mechanizm raportowania
o sytuacje awaryjne i rozwiązanie umowy

W ramach webinarium zarezerwowany również został czas na zgłaszanie przez organizacje pytań, na
które koordynator na bieżąco odpowiadał. Z wypowiedzi przedstawicieli organizacji goszczących
wynika, że konferencja rozwiała przynajmniej część wątpliwości oraz pomogła na początkowym
etapie realizacji projektów.

„”

Informacje bardzo obszerne na każdy temat, na który chcieliśmy otrzymać.
Multimedialna konferencja, każdy mógł wziąć udział, zadać pytania różne. Link
wysłali. Można było wysłuchać tych informacji jeszcze raz. [R7,OG]
Myśmy uczestniczyli w telekonferencji– od razu zostały rozwiane moje wątpliwości.
[R13, OG]
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Natomiast inny Operator przygotował dla przedstawicieli organizacji goszczących tradycyjne,
wyjazdowe szkolenie, podczas którego poruszane były takie tematy, jak:


specyfika pracy z wolontariuszami,



prawa i obowiązki wolontariuszy,



zagadnienia związane z motywowaniem wolontariuszy oraz wspieraniem procesu uczenia się,



zasady współpracy w ramach projektu.

Podczas szkolenia jego uczestnicy również mieli okazję wymienić się swoimi dotychczasowymi
doświadczeniami w pracy z wolontariuszami oraz zastanowić się nad tym, co organizacja zyskuje
przyjmując wolontariuszy i co może im zaoferować.
Organizacje goszczące przyznały, że wsparcie oferowane podczas tego szkolenia było wystarczające.
Dodatkową korzyścią była możliwość wymiany doświadczeń i integracja z innymi organizacjami.

„”

Było to dobre spotkanie, bo wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, integracja.
Poza bieżącymi sprawami to jest nasza jedyna potrzeba i takie wsparcie jakiego
potrzebowaliśmy to dostaliśmy.[R2,OG]

Trzeci z Operatorów nie zorganizował szkolenia dla organizacji goszczących, jednak w zamian
zastosował inne formy wsparcia, których z kolei nie przewidzieli pozostali dwaj Operatorzy. W tym
przypadku koordynator projektu zapraszał wszystkie organizacje goszczące na spotkanie odbywające
się podczas szkolenia dla wolontariuszy, które było okazją do zaprezentowania organizacji, ale też do
wymiany doświadczeń i integracji wszystkich uczestników. Ponadto, przedstawiciel Operatora, już po
rozpoczęciu pracy wolontariusza, odwiedził wszystkie organizacje goszczące. Wizyty były okazją do
konsultacji pojawiających się problemów. Dawały również organizacjom poczucie bezpieczeństwa i
wsparcia ze strony Operatora. Jednak z drugiej strony zauważalny był przez organizacje brak wsparcia
szkoleniowego i wyjaśnienia niektórych problemów, zwłaszcza kwestii prawnych i związanych z
rozliczaniem funduszy.

„”

Osobista wizyta, uważam że jest to ważne wsparcie, na miejscu Operator zobaczył
warunki i sytuację, jak jest w tej chwili w tym projekcie.(…) Może jeszcze dla
organizacji goszczących powinno być jakieś szkolenie. Ja teraz na własną rękę
odkrywałam te wszystkie przepisy dotyczące zatrudniania wolontariuszy w
organizacjach i dużo nauczyłam się sama walcząc z ZUSem, gdy chciałam
ubezpieczyć wolontariusza. Tak że może więcej tego właśnie, może jakieś szkolenie
dla organizacji goszczących. [R4, OG]
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Dobre praktyki
Dobrą praktyką jest zaoferowanie przez Operatorów wsparcia dla organizacji goszczących w
postaci szkoleń. W ich ramach, oprócz zdobycia praktycznej wiedzy pomocnej w realizacji
projektów, przedstawiciele organizacji mają okazję również do zadawania pytań i zgłaszania
wątpliwości Operatorowi oraz wymiany doświadczeń z sobą nawzajem. Możliwość bieżącego
rozwiązywania problemów, również poprzez konsultacje z innymi organizacjami, ma duże
znaczenie w skutecznej i sprawnej realizacji projektów.

Diagnoza potrzeb wolontariuszy
Pojawienie się w organizacji wolontariusza to szansa na rozwój dla obu stron. Zarówno wolontariusz
jak i organizacja goszcząca powinny być nastawione nie tylko na czerpanie korzyści z uczestnictwa w
projekcie, ale również dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Diagnoza potrzeb wolontariuszy
jest w tym procesie bardzo istotna, bo z jednej strony pozwala organizacji lepiej poznać cele, z jakimi
przychodzi do niej wolontariusz i lepiej zaplanować wsparcie dla niego; z drugiej – poznać
predyspozycje wolontariusza i zorientować się, w jakich obszarach jego praca przyniesie korzyści
organizacji. Z tego względu, w sposób naturalny, to OG głównie badały potrzeby wolontariuszy – dla
nich też poznanie ich potrzeb i motywacji było ważne ze względu na charakter współpracy, na jaki
obie strony się decydowały.
W przypadku Operatorów:
 OP1 nie rekrutował wolontariuszy powierzając to zadanie OG, tym samym ani nie oceniał ich
kompetencji ani nie diagnozował potrzeb. Zobowiązał jednak OG do określenia w listach
intencyjnych, na podstawie których wolontariusze dokonywali wyboru organizacji,
kompetencji kluczowych wzmacnianych na proponowanym stanowisku pracy.
 OP2 diagnozował potrzeby wolontariuszy podczas szkoleń, ale przede wszystkim zadanie to
powierzył OG, które spotykały się z wolontariuszami podczas rozmów kwalifikacyjnych.
 OP3 zawarł w formularzu rekrutacyjnym dla wolontariuszy pytania dotyczące zarówno
profili organizacji, do których dana osoba chce trafić, jak i pracy, jaką chce wykonywać. Były
tam ponadto pytania dotyczące preferowanych tematów szkoleń realizowanych w trakcie
trwania wolontariatu.

Organizacje goszczące na etapie rekrutacji diagnozowały potrzeby wolontariuszy głównie podczas
rozmów kwalifikacyjnych (spotkań w organizacji), oraz rozmów telefonicznych.

„”

Były rozmowy telefoniczne prowadzone, jeszcze zanim przyjechali były prowadzone
takie "negocjacje", gdzie myśmy mówili o sobie, co on może się spodziewać i on
mówił o sobie. Takie rozeznanie, gdy przyjedzie żeby nie okazało się, że to jest
całkowita pomyłka, nie jest to, czego oczekiwał. [R8, OG]
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Diagnoza potrzeb miała miejsce także podczas tworzenia planu wolontariatu (na etapie uzgodnienia
go z wolontariuszem). Wiele OG przeprowadziło rozmowy na początku pracy wolontariusza, mające
doprecyzować zakres ich obowiązków, preferencje do tego, jakie zadania chcą wykonywać, czego
chcą się nauczyć.
Podczas pracy wolontariusze są objęci pomocą opiekuna, która ma również taki wymiar, że dopytuje
on o doraźne potrzeby wolontariuszy i ich samopoczucie. Ponadto organizacje wypracowały różne
formy diagnozowania potrzeb wolontariuszy (i ich wsparcia) podczas ich pracy:
 Regularne spotkania oceniające
 Superwizje podczas pracy
 Wsparcie mentora

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można zaryzykować stwierdzenie (do
potwierdzenia na kolejnych etapach badania, także w trakcie rozmów z wolontariuszami), że
OG reagują na potrzeby wolontariuszy – wyjaśniają ich wątpliwości u operatorów, planują
szkolenia, które mają na celu wzmocnienie kompetencyjne wolontariuszy w obszarach, które
tego wymagają.

II.

Proces wdrażania Komponentu Wolontariatu
Długoterminowego

Cele Programu a procedury/zasady wdrażania

Zasady realizacji Komponentu Wolontariatu Długoterminowego zostały opisane w dokumencie
"Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w 2012 r." 3 Poza ogólnymi danymi o Komponencie (tj. wysokość dotacji, czas na
realizację zadań) w publikacji zawarto także opis obowiązków Operatorów, OG, kryteria oceny
wniosków. Zadbano również o wsparcie Operatorów w przeprowadzeniu rekrutacji OG ‐
zamieszczając wytyczne dotyczące trybu wyłaniania i rozliczania się z tymi podmiotami.
Na obecnym, początkowym etapie wdrażania Komponentu zasady są zrozumiałe dla beneficjentów, a
większość procedur nie jest uciążliwa.

3

"Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich"3, Warszawa, styczeń 2012, www.pozytek.gov.pl, s.19‐24.
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Istotna jest sama funkcja Operatora, który zajmuje się wszelkimi kwestiami formalnymi i dzięki temu
może "odciążyć" organizacje goszczące. Jest to o tyle ważne, że część tych organizacji nie posiada
doświadczenia związanego z przyjmowaniem wolontariuszy lub współpracowała z wolontariuszami
jedynie sporadycznie. Procedury Komponentu wydają się zatem sprzyjać promocji i rozwojowi
wolontariatu wśród organizacji, które same nie zdecydowałyby się na rozpoczęcie takiej długofalowej
współpracy.

Wytyczne odnośnie rekrutacji OG zawarte w „Zasadach …” dostarczyły Operatorom informacji jak
ten proces zorganizować – wszyscy Operatorzy się do nich zastosowali i nie zgłaszali żadnych uwag.
Dobrym rozwiązaniem jest ogólny charakter wytycznych dotyczących rekrutacji
wolontariuszy. Dzięki temu Operatorzy mogli zorganizować rekrutację bazując na swoim
doświadczeniu (wypracowanych dobrych praktykach) i zastosować model adekwatny do
swoich potrzeb i specyfiki projektów (np. przeniesienie obowiązku rekrutacji na
organizacje goszczące lub przeprowadzenie rekrutacji z udziałem organizacji goszczących
podczas szkolenia dla wolontariuszy).
W efekcie została wyłoniona grupa organizacji goszczących i wolontariuszy, która wydaje się być
dobrze dopasowana do założeń Komponentu. Ważne jest również to, że wolontariusze stanowią
różnorodną grupę społeczno‐demograficzną, co również może mieć pozytywny wpływ na szerokie
promowanie wolontariatu długoterminowego.

Istotne z punktu widzenia budowania potencjału wolontariuszy jest również wprowadzenie
obowiązku ich szkolenia. Celem pierwszych szkoleń było wyposażenie wolontariuszy w wiedzę
dotyczącą wolontariatu, umiejętności niezbędne przy realizacji projektu, ale również integracja (z
innymi wolontariuszami i organizatorami).
Sami Operatorzy uznają prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy za swoje bardzo ważne
zadanie, a szczególną uwagę przykładają do ich funkcji integracyjnej. Warto podkreślić, że
również organizacje goszczące zapewniają swoim podopiecznym wsparcie szkoleniowe, co
świadczy o poważnym traktowaniu przez nich swojej roli i nastawieniu na wsparcie
wolontariuszy w ich rozwoju (a nie instrumentalne traktowanie).

W tym kontekście, ważnym punktem w realizacji projektów będzie również szkolenie odbywające się
w trakcie kilkumiesięcznej pracy wolontariusza. Integracja wolontariuszy może mieć pozytywny
wpływ na ich motywację do pracy w projekcie, ale równie buduje sieć relacji – kapitał, który może
zostać wykorzystany w przyszłości i przekuty na wspólne społeczne inicjatywy.

„”

Pierwsze szkolenie, które się odbyło zostało bardzo pozytywnie ocenione przez
wolontariuszy, więc sądzę, że i jego długość i czas trwania, tematy, zostały dobrze
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dobrane. Większość z nich przekazała taka opinię, że teraz im się wiele rzeczy
rozjaśniło, że im to szkolenie dużo dało dla podtrzymania decyzji o wolontariacie, więc
to myślę, że to jest taki mały sukcesik. [R4, Operator]

Założenia Komponentu bardzo wyraźnie wyznaczają role w projektach, obowiązki z nimi związane
oraz sposób komunikowania się pomiędzy poszczególnymi podmiotami 4 . Z badań jednak wynika, że
zaplanowany przez twórców Komponentu podział na koordynatora projektu i koordynatora
wolontariuszy u Operatora oraz koordynatora i opiekuna wolontariuszy u organizacji goszczących,
w praktyce nie zawsze jest adekwatny do specyfiki realizowanych projektów.
Dobrą praktyką stosowaną przez Operatorów i organizacje goszczące jest dostosowanie
sposobu wdrażania projektów i struktury organizacyjnej do własnych potrzeb i specyfiki
realizowanych projektów. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zasobów osobowych
organizacji i efektywne realizowanie projektów.
 W jednym z projektów większość obowiązków związanych z rekrutacją wolontariuszy i opieką
nad nimi przejęły organizacje goszczące. W związku z tym u Operatora jedna osoba może
łączyć obowiązki koordynatora wolontariuszy oraz koordynatora projektu.
 W organizacjach goszczących, które przyjęły jednego wolontariusza, nie jest konieczne
rozdzielanie funkcji opiekuna wolontariusza oraz koordynatora. W części tych organizacji
projektem zajmuje się jeden pracownik.
 W małych organizacjach, zatrudniających niewielką liczbę pracowników, często niemożliwe
jest, aby w projekt mogły zaangażować się dwie osoby. Dlatego funkcję koordynatora i
opiekuna pełni jedna osoba.

Na początkowym etapie realizacji projektów głównym problemem we wdrażaniu Komponentu są
niejasne zasady wydatkowania niektórych środków oraz nieplanowane dodatkowe koszty.

Dla Operatorów szczególnie niejasne okazały się procedury związane z rozliczaniem dotacji
przekazywanych organizacjom goszczącym na finansowanie pobytu wolontariusza. Problemy sprawia
interpretacja przepisów dotyczących:
o

Kosztów utrzymania wolontariusza –. Zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania
dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.,
kieszonkowe jest rozliczane na zasadzie ryczałtu, natomiast sposób rozliczania kosztów

4

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w 2012 r. s.21‐22.
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pobytu nie jest jasno wskazany 5 . Operatorzy przyznają, że dostali informację, że
wszystkie koszty utrzymania wolontariusza mogą rozliczać ryczałtem, jednak informacje
te nie są dla nich wystarczająco precyzyjne. W związku z tym rozmówcy przyznają, że
obawiają się czy taka interpretacja zostanie uznana przez DPP na etapie rozliczania
całego projektu.
Sposób rozliczania, no co prawda niby w pytaniach, odpowiedziach pisze, że można
również te koszty utrzymania wypłacać ryczałtem, ale tez nie do końca jest to
wszystko doprecyzowane, jak to później wykazywać, jak to później no udowadniać,
że te środki zostały rzeczywiście wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem (…)
[Operator]

„”
o

Opodatkowaniem diety/kieszonkowego wolontariusza. Urzędy Skarbowe właściwe dla
siedziby danej organizacji mają różne interpretacje tej kwestii: część z nich uznaje ten
koszt jako podlegający opodatkowaniu, natomiast część przeciwnie. W związku z tym na
organizacjach goszczących leży obowiązek konsultowania tych wydatków z własnym US,
co nie tylko przedłuża czas przeznaczony na rozliczenie projektu, ale – co ważniejsze ‐
zmniejsza wysokość kieszonkowego.
(…) kieszonkowe dla wolontariusza jest w dalszym ciągu finansem publicznym. I w
jaki sposób to kieszonkowe ma wolontariusz dostać, a poza tym trafiliśmy na dosyć
ciekawą interpretację przepisów podatkowych, która powiedziała nam wprost, że od
tego kieszonkowego wolontariusz musi odprowadzać podatek dochodowy, o którym
nikt wcześniej nie informował.[Operator]

„”

o

Ubezpieczeniem zdrowotnym – stanowi to problem zwłaszcza w przypadku „świeżych”
absolwentów studiów, którzy nie posiadają podstawy do objęcia ich ubezpieczeniem
zdrowotnym (w przeciwieństwie do np. starszych wolontariuszy – emerytów). Spośród
18 organizacji, w których przeprowadzone zostały ankiety CATI, w 17 z nich pracują
wolontariusze, którzy nie ukończyli jeszcze 32 roku życia, co pokazuje że problem może
dotyczyć większości wolontariuszy włączonych do projektów. W „Zasadach
przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w 2012 r.” nie ma szczegółowych informacji na temat tego, z jakich
środków powinno być opłacane ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariuszy, którzy
zaczynają swoją pracę. Operatorzy zauważają, że wolontariusz w trakcie swojej pracy w
organizacji goszczącej nie może podejmować innej pracy oraz nie może być też
zarejestrowany jako bezrobotny 6 , w związku z tym on sam lub organizacja goszcząca
powinna opłacić jego ubezpieczenie zdrowotne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Jeden z Operatorów przyznał, że zdarzały się przypadki rezygnacji wolontariuszy z

5

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w 2012 r. s.21.
6
Od osoby zarejestrowanej jako bezrobotna Urząd Pracy wymaga m.in. okresowego stawiania się w Urzędzie
czy udziału w szkoleniach. Warunki te są trudne do spełnienia, gdy osoba zmienia miejsce zamieszkania, tak jak
to ma miejsce w projekcie w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego.
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powodu niemożliwości utrzymania się z przeznaczonych na to środków i brak
ubezpieczenia.

Jedna z organizacji przyjęła na wolontariat osobę bezrobotną, która musiała wyrejestrować się
z Urzędu Pracy, jednocześnie rezygnując z ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia (co najmniej 300
zł) wolontariusz musiał pokryć z własnych funduszy (co przy braku możliwości zarobku
wolontariusza stanowi problem).

Trudności/ obszary do zmian
Problemy związane z rozliczaniem dotacji mogą mieć duży wpływ na zaangażowanie
samych wolontariuszy. Szczególnie negatywny wpływ na ich motywację oraz chęć udziału
w projekcie może mieć brak ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to istotne zwłaszcza w
przypadku młodych osób, które po ukończeniu studiów utraciły prawo do ubezpieczenia.
Istotne jest również to, że po odprowadzeniu odpowiednich podatków, wolontariusze na
swoje utrzymanie dostają mniej środków niż to jest zapisane w Zasadach, co również
może mieć negatywny wpływ na ich motywację do rozpoczęcia wolontariatu.

Problemy sprawia również brak elastyczności budżetu projektu. Sztywny podział budżetu na dwa
etapy (rok 2012 i 2013) ogranicza możliwość elastycznego podejścia do realizacji projektu, co wydaje
się szczególnie ważne podczas pilotażu. Uniemożliwia to przesuwanie środków pomiędzy
poszczególnymi etapami rozliczania, a przez to dopasowanie budżetu do pojawiających się potrzeb.
W efekcie może pojawić się sytuacja, że nie zostaną wykorzystane wszystkie fundusze przekazane
Operatorom.

„”

Jedyna rzecz, która moim zdaniem utrudnia, to był ten sztywny podział budżetu, że w
danym roku trzeba wydać tyle procent, a w następnym tyle, ponieważ no trzeba było
na siłę dostosowywać do tego budżet, nie można było sobie pozwolić na tą
elastyczność w działaniu. [R5, Operator]
Bo chodzi o to, że my się rozliczamy z Ministerstwem (…) w dwóch transzach. Mamy
odrębną transzę na rok 2012 i 2013. I co się okazało. Te projekty, które finansujemy
w tym momencie wykorzystały nam pełną transzę na rok 2013, ale mamy luzy w
roku 2012. [R1, Operator]
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Komunikacja

Zgodnie z "Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich" 7 za kontakty z Operatorem odpowiedzialny jest opiekun wolontariusza
wyznaczony przez organizację goszczącą. W praktyce jednak nie jest stosowany sztywny podział
obowiązków pomiędzy opiekunami a osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów w
organizacjach goszczących. O ile po stronie Operatora za kontakty zawsze jest odpowiedzialny
koordynator projektu, o tyle w organizacjach goszczących przedstawia się to bardzo różnorodnie.
Dobrą praktyką stosowaną przez Operatorów i organizacje goszczące jest dostosowanie
form komunikacji do specyfiki projektów i organizacji. W organizacjach goszczących nie ma
sztywnego podziału obowiązków, a kontaktami zajmują się osoba/osoby, które posiadają na
dany temat największą wiedzę.

„”

My wiemy że projekt może się rozłożyć na kilka osób, ale ważne dla nas jest to że jeżeli
będziemy się kontaktowali z taką osobą, żeby uzyskać informację u kogo tą informację
możemy uzyskać, ewentualnie żeby być przełączonym, żebyśmy uzyskali numer
telefonu do koordynatora projektu albo najczęściej prezesa zarządu który też
koordynuje projektami. [R1, Operator]
Kontaktuję się z koordynatorami wolontariuszy. W zasadzie tylko, ponieważ jakby ta
osoba była wyznaczona z jednej strony po to, żeby zajmować się wolontariuszem, ale z
drugiej strony po to żebyśmy my mieli taką osobę do kontaktów. Wygląda to różnie w
różnych organizacjach, czasami jest to jedna osoba, czasami dwie. (…)[R2, Operator]

7

"Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich"7, Warszawa, styczeń 2012, www.pozytek.gov.pl, s.22

39

63

Ewaluacja komponentu Wolontariatu Długoterminowego – raport cząstkowy 1

Warto również zauważyć, że sami Operatorzy przykładają bardzo dużą wagę do jakości
komunikacji z organizacjami starając się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i
wsparcia przy realizowanych projektach. Są świadomi, że jest to program pilotażowy, w
związku z czym organizacje mogą mieć wiele wątpliwości i pytań. Standardem jest
szybka odpowiedź na zapytania przesyłane drogą elektroniczną oraz stały kontakt
telefoniczny. Operatorzy wykorzystują również alternatywne narzędzia np.
telekonferencji prowadzone przez Internet. Warto podkreślić, że z pracownikami wielu
OG spotykają się osobiście.
Starania te mają na celu zapewnienie organizacji goszczącym poczucia bezpieczeństwa i
wsparcia w trakcie realizowanych projektów oraz bieżące rozwiązywanie pojawiających
się problemów. Ma to duży wpływ na jakość działań podejmowanych przez organizacje
goszczące, ale także na efektywne wdrażanie Komponentu Wolontariatu
Długoterminowego.
.
Same organizacje goszczące doceniają komunikację z Operatorami. Znacząca większość rozmówców
(15 z 18) jest zdecydowanie zadowolona z kontaktów. Przyznają, że kontakt jest możliwy
codziennie, a informacje, które otrzymują są rzetelne i precyzyjne.

„”

Rzetelne i bardzo precyzyjne informacje. Osoba jest miła. Zawsze widziałem chęć i
pomoc z jego strony [R13, OG]
Niemal codziennie mamy kontakt telefoniczny, niedawno koordynatorka była u nas
osobiście. w razie problemów zawsze mogę zadzwonić [R4, OG]

Dla skutecznego wdrażania Komponentu Wolontariatu Długoterminowego szczególnie istotna jest
jakość komunikacji pomiędzy Departamentem Pożytku Publicznego oraz Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich a Operatorami. Operatorzy na obecnym etapie realizacji projektów, szczególnie potrzebują
wsparcia w zakresie:
o

Interpretacji przepisów prawnych dotyczących wolontariatu oraz jego rozliczania

o

Podjęcia przez DPP decyzji w problematycznych sytuacjach związanych z realizacją
projektów

Operatorzy przyznają, że kontakt mailowy jest stosunkowo najbardziej skuteczny i najczęściej w ten
sposób mogą uzyskać odpowiedź na swoje pytania. Przyznają jednak, że zdarzający się długi czas
oczekiwania może być utrudnieniem w przypadku potrzeby podjęcia natychmiastowych decyzji
dotyczących realizacji projektów.
Ponadto, Operatorzy zwracają szczególną uwagę na takie problemy, jak:


Brak wyznaczonych osób do kontaktu. Operatorzy przyznają, że trudno jest im się
dodzwonić do odpowiedniej osoby w Ministerstwie, która mogłaby pomóc w ich problemach.
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Z jednej strony przyczyną może być brak jednoznacznego wskazania Operatorom ich
opiekuna z ramienia IZ/IW, natomiast z drugiej – skomplikowana ścieżka dotarcia do osób
zajmujących się wdrażaniem Komponentu Wolontariatu Długoterminowego.
Za każdym razem moje telefony błądzą po stronie departamentu. [Operator]

„”



Właśnie próbowaliśmy kiedyś dopytać bezpośrednio w Ministerstwie, departamencie o
dotacje na niektóre kwestie i nie udało nam się niestety połączyć, ani dostać do osoby
odpowiedzialnej za ten projekt. [Operator]

Zbyt długi czas przeznaczony na odpowiedź DPP na oficjalne, pisemne zapytania. W tym
przypadku przyczyną są długie terminy przeznaczone na oficjalną odpowiedź z strony
Ministerstwa zawarte w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Jest to poważnym
utrudnieniem dla Operatorów w sprawnej i efektywnej realizacji poszczególnych projektów
oraz może mieć też wpływ na wdrażanie samego Komponentu.

„”

Ministerstwo to jest moloch taki, że jak oni dostają od nas pismo z prośbą o
interpretację albo interwencję albo o pomoc jakąkolwiek, to przerabiają zgodnie z KPA
i my mamy trzy dni na zareagowanie, a oni dają odpowiedź po 30 dniach albo w ogóle
nie dostajemy. [Operator]
Rzeczywiście ten kontakt był bardzo trudny i długotrwały, przeciągał się, to na pewno,
no ale to też może wynikać z jakiś terminów może administracyjnych, tak że
odczuliśmy tutaj rzeczywiście problem. [Operator]
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Wnioski i rekomendacje
Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski i rekomendacje płynące z pierwszego etapu ewaluacji Komponentu.
Dobrą praktyką stosowaną przez Operatorów jest przeprowadzenie rekrutacji wolontariuszy
adekwatnej do specyfiki realizowanych projektów i uwzględniającej doświadczenie
organizacji. Operatorzy w różnorodny sposób dzielili się odpowiedzialnością za rekrutację z
1. organizacjami goszczącymi, co pozwoliło efektywnie zarządzać początkowym etapem realizacji
poszczególnych projektów.

Rekomendujemy
utrzymanie
zasad
Komponentu pozwalających Operatorom na
elastyczność w tej kwestii.

2. Dla wielu organizacji uczestniczących w badaniu kwalifikacje (często wysokie) kandydatów na

Na tym etapie trudno o wskazanie konkretnych
rekomendacji.
Wniosek
ten
można
potraktować jako hipotezę badawczą do
zweryfikowania w kolejnych etapach badania.

wolontariuszy były jednym z kluczowych kryteriów wyboru podczas rekrutacji. Tymczasem
ważnym celem Komponentu jest rozwój tzw. kompetencji miękkich wolontariuszy i
kształtowanie postaw obywatelskich (tj. działanie na rzecz dobra wspólnego). Zawężanie i
"wyśrubowanie" kryteriów wyboru wolontariuszy przez organizacje i nieświadomość celów
strategicznych Komponentu, może doprowadzić do instrumentalnego postrzegania
Komponentu jako narzędzia pozyskiwania wartościowych współpracowników.

3. Szkolenia dla wolontariuszy poza dostarczeniem wiedzy pełnią ważną funkcję integracyjną. W
ich trakcie wolontariusze mają okazję do poznania siebie nawzajem oraz osób
odpowiedzialnych za projekt, a także do wymiany doświadczeń i pomysłów. Integracja jest
również kontynuowana w trakcie odbywania wolontariatu poprzez umożliwienie
wolontariuszom kontaktu ze sobą np. za pomocą specjalnej platformy oraz kolejnych
planowanych szkoleń.
Integracja może mieć pozytywny wpływ na motywację wolontariuszy do pracy w
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Warto
kontynuować
podjęte
działania
integrujące wolontariuszy. Istotne jest aby
zapewnić im możliwość stałego kontaktu
między sobą poprzez np. zarezerwowanie czasu
podczas każdego z szkoleń na swobodne
rozmowy, poznanie siebie i dzielenie się
doświadczeniami oraz udostępnienie adresów
mailowych czy uruchomienie specjalnej

organizacjach, wykazywanie przez nich inicjatywy oraz nabywanie pozytywnych doświadczeń
związanych z wolontariatem długoterminowym.

platformy do kontaktu pomiędzy wszystkimi
uczestnikami.

4. Część organizacji pełniących funkcję OG nie współpracowała wcześniej z wolontariuszami lub

Rekomendujemy
utrzymanie
zasady
umożliwiającej przystąpienie do projektów
organizacji nie posiadającej wcześniejszych
doświadczeń długofalowej współpracy z
wolontariuszami.

ta współpraca miała charakter sporadycznych, nieregularnych działań. Komponent
Wolontariatu Długoterminowego ma zatem szanse upowszechniać idee wolontariatu czy
wręcz wspierać budowę kultury współpracy z wolontariuszami w organizacjach
pozarządowych.

Być może warto wzmocnić przekaz o roli
Komponentu w zakresie promocji wolontariatu
długoterminowego wśród organizacji nie
posiadających doświadczenia w tym zakresie
(do zweryfikowania na kolejnych etapach
ewaluacji).
Operatorzy powinni
doradcze dla OG.

5. Zarówno z punktu widzenia skutecznej realizacji projektów, ale także osiągania celów
Komponentu istotne jest wsparcie doradcze Organizacji goszczących ze strony Operatorów.
Dobrą praktyką wartą upowszechniania są szkolenia dla OG pełniące funkcję integracyjną dla
OG, upowszechniające wiedzę o założeniach Komponentu, dostarczające praktycznych
informacji dotyczących realizacji projektów.
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zadbać

o

wsparcie

Warto rozważyć dodanie zapisu w „Zasadach…”
rekomendującego Operatorom zaplanowanie
wsparcia
doradczego
dla
organizacji
goszczących.
Dobrą praktyką, rekomendowaną przez nas do
powielania w obecnej i ewentualnych
przyszłych
edycjach
Komponentu,
jest
organizowanie regularnych telekonferencji dla
OG przez Operatorów.

Działanie to pozwala oszczędzić środki
(wynajem Sali, dojazdy, wyżywienie), a
umożliwia
wymianę
doświadczeń
i
przekazywanie
informacji
w
sposób
synchroniczny (w tym samym czasie) wszystkim
organizacjom. Telekonferencja to elastyczne
narzędzie, które można używać adekwatnie do
potrzeb OG. Umożliwia ono także poznanie się
organizacji i może stać się przyczynkiem do
rozpoczęcia współpracy między nimi także na
innych polach.

6. Organizacje

nie mające doświadczenia we współpracy z wolontariuszami, bądź
współpracujące z nimi na zasadzie akcyjnych działań, nie posiadają często procedur wsparcia
wolontariusza, diagnozowania jego potrzeb i odpowiadania na nie.

Warto rozważyć stworzenie bazy dobrych
praktyk w zakresie organizacji wolontariatu w
takiego
organizacjach.
Inicjatorem
przedsięwzięcia mógłby być DPP ‐ zachęcić
organizacje goszczące do dzielenia się swoimi
doświadczeniami i zebrać powstałe studia
przypadku
(np.
poprzez
elektroniczny
formularz).
Można
również
rozważyć
stworzenie takiej bazy wiedzy w oparciu o dane
z ewaluacji Komponentu.
W efekcie powstałaby publikacja, z której
korzystać mogłyby nie tylko organizacje
uczestniczące w projektach w ramach
Komponentu.
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7. Struktura organizacyjna Operatorów oraz organizacji goszczących, sposób komunikacji oraz
wdrażania Komponentu są dopasowywane do specyfiki realizowanych projektów. Pozwala to
na optymalne wykorzystanie zasobów osobowych organizacji i efektywne realizowanie
projektów.

8. Operatorzy zwracają uwagę na utrudnienia w kontakcie z przedstawicielami DPP, którzy
zajmują się wdrażaniem Komponentu Wolontariatu Długoterminowego.

Ważne jest aby „Zasady…” pozwalały na pewną
elastyczność w zakresie podziału funkcji
koordynatora
projektu
oraz
koordynatora/opiekuna wolontariuszy, oraz
umożliwiły na taka organizację projektów
(m.in. rekrutację, przeprowadzanie szkoleń i
opiekę nad wolontariuszami) aby była jak
najlepiej dopasowana do założeń projektów i
doświadczeń Operatorów.
Warto zadbać o:


Największe problemy sprawia Operatorom kontakt drogą telefoniczną, z której często
próbowali korzystać. Zauważają, że trudnością jest dla nich dotarcie do odpowiedniej osoby w
DPP.

przekazanie Operatorom precyzyjnych
informacji
odnośnie
osób
odpowiedzialnych za kontakty z nimi z
ramienia DPP oraz zakresu wsparcia
jaki
można
uzyskać
(lista
zagadnień/spraw, z którymi można się
do nich zwracać)

i/lub


9. Utrudnieniem dla efektywnej i skutecznej realizacji projektów jest długi czas odpowiedzi DPP
na zapytania Operatorów.
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wyznaczenie opiekunów Operatorów

Rekomendujemy, aby w miarę możliwości DPP
skracał czas potrzebny na odpowiedź
Operatorom, tak aby odpowiedź dotarła do
adresata np. w ciągu dwóch tygodni.
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10 Operatorzy i organizacje goszczące nie mają wystarczającej wiedzy odnośnie kwestii
finansowo‐prawnych związanych z realizacją projektów (np. rozliczanie środków). Zapisy
zawarte w „Zasadach realizacji…” nie dostarczają szczegółowych wytycznych.

Warto rozważyć przygotowanie poradnika dla
Operatorów i OG, w którym zostałyby
szczegółowo omówione wszelkie zagadnienia
formalne
m.in.
umowy,
ubezpieczenie
wolontariuszy,
rozliczanie.
Do
jego
przygotowania można by wykorzystać zbiór
tzw. FAQ przygotowany przez jednego z
Operatorów.
Istotna wydaje się również bieżąca pomoc DPP
w rozwiązywaniu problemów np. poprzez stały
kontakt telefoniczny i mailowy specjalistów
Departamentu
Pożytki
Publicznego
z
Operatorami.

11 Wolontariusze, którzy nie są studentami do 26 roku życia, podlegają ubezpieczeniu, którego
koszt nie jest przewidziany w programie. Koszt ten stanowi dodatkowe obciążenie dla
wolontariusza, którzy jednocześnie zobowiązuje się nie wykonywać odpłatnej pracy w trakcie
trwania wolontariatu długoterminowego.
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W planowaniu kolejnej edycji Komponentu i
kalkulacjach kosztów utrzymania wolontariuszy
powinny być wzięte pod uwagę dodatkowe
obciążenia (opodatkowanie, ubezpieczenie,
etc.).

POSIEDZENIE PODKOMISJI STAŁEJ DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
W DNIU 24 STYCZNIA 2012 r.
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24 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi. W trakcie posiedzenia Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, przedstawił informację o zasadach organizowania przez organizacje
pozarządowe kursów dla kandydatów na wychowawców i kierowników placówek
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Informacja ta została przygotowana na wniosek przewodniczącego Podkomisji, posła
Tadeusza Tomaszewskiego, do którego zwróciły się organizacje pozarządowe z prośbą
o wyjaśnienie, czy w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych organizacje
pozarządowe

–

stowarzyszenia

zarejestrowane

sądownie,

wpisane

do

instytucji

szkoleniowych – Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP, mogą być organizatorami kursu
dla kandydatów i kierowników placówek wypoczynkowych dzieci i młodzieży w 2013 r., po
uzyskaniu zgody danego kuratorium oświaty.
Obecny na posiedzeniu Podkomisji sekretarz stanu w MEN poinformował, że stowarzyszenie,
jako osoba prawna, może prowadzić kurs dla kierowników wypoczynku oraz wychowawców
kolonijnych, za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty. Uzasadniając stanowisko resortu
wskazał, że § 14 ww. rozporządzenia stanowi, iż przedmiotowe kursy mogą być
organizowane przez kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, a także osoby
prawne i fizyczne za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty. Wynika z tego, że również
organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o zgodę do kuratora oświaty na prowadzenie
kursów kierowników i wychowawców wypoczynku.
Przypomniał również, iż zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty osoby
prawne i fizyczne mogą zakładać i prowadzić niepubliczne szkoły i placówki po uzyskaniu
wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do
prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
Informacja przedstawiona przez MEN jest zbieżna z opinią prawną przygotowaną przez Biuro
Analiz Sejmowych, o jaką w tej sprawie wystąpił przewodniczący Podkomisji.
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POSIEDZENIE PREZYDIUM PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU
DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W DNIU 20 LUTEGO 2013 r.

73

W dniu 20 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na którym Prezydium Zespołu zatwierdziło
sprawozdanie z działalności Zespołu w 2012 r. oraz przyjęło harmonogram prac
Parlamentarnego Zespołu na 2013 r.
Według przyjętego harmonogramu prac Zespół będzie zajmował się następującymi
zagadnieniami :
- Podatek VAT od darowizn na rzecz organizacji pozarządowych, w tym propozycja
rozszerzenia zwolnienia z podatku VAT na wszystkie darowizny.
- Założenia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych przygotowane w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- Procedury regulujące instytucję wysłuchania publicznego; analiza , praca nad ewentualnymi
zmianami w tym zakresie.
- Instytucja konsultacji społecznych, w tym dostępne formy, praktyka działania, możliwości
usprawnienia procesu konsultacji, obowiązki rządu w zakresie konsultacji społecznych.
- FIO 2014-2020 - zapoznanie się ze stanem prac,
- Ustawa o stowarzyszeniach - nowelizacja ustawy,
- Ustawa o zrzeszeniach - informacja o pracach nad projektem ustawy,
- Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zapoznanie się ze stanem prac
nad zmianą ustawy opracowywaną w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
- Wolontariat, w tym analiza wolontariatu w innych krajach UE, promowanie wolontariatu
w ramach systemu oświaty, na różnych etapach edukacji, analiza potrzeby uregulowania
zaangażowania wolontariuszy w sferze gospodarczej, wstępna propozycja zmian w zakresie
wolontariatu w kontekście działalności gospodarczej przygotowana przez stronę społeczną,
- Mechanizm 1% - omówienie możliwych i potencjalnych zmian w systemie.
Głównym tematem posiedzenia była kwestia VAT od darowizn na rzecz organizacji
pozarządowych w świetle propozycji rozszerzenia zwolnienia z VAT na wszystkie
darowizny. Gościem posiedzenia byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Maciej
H. Grabowski oraz prezes Federacji Polskich Banków Żywności - Marek Borowski.
Wprowadzając w tematykę VAT senator Mieczysław Augustyn powiedział, że celem
tych prac jest znalezienie rozwiązania, które nie naruszałoby prawa unijnego, a jednocześnie
zapobiegłoby marnowaniu żywności. Poprzednie zmiany wprowadzone w 2009 roku
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dotyczące VAT od darowizn żywnościowych, pomimo wątpliwości legislatorów, nie zostały
zakwestionowane przez Komisję Europejską. Obecna propozycja miałaby dotyczyć
całkowitego zwolnienia z VAT darowizn żywnościowych. Senator zasugerował, że może
dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby żywność była kierowana do organizacji pożytku
publicznego, co miałoby zwiększyć kontrolę na tymi darowiznami i to byłoby argumentem
wobec KE świadczącym o intencjach przepisu. Parlament Europejski 19 grudnia 2011 r.
przyjął rezolucję o ograniczeniu marnowania żywności w krajach UE, która wzmacniałaby
nasze krajowe regulacje w tym zakresie i intencję ustawodawcy.
Dodatkowym zabezpieczeniem obrotu darowaną żywnością miałaby być pełna
ewidencja tego co byłoby przekazywane. Umożliwiłoby to Urzędom Skarbowym
sprawdzanie co się dzieje z przekazanymi produktami. Jak podkreślił senator Augustyn
należy szukać drogi, która pozwoliłaby zapobiec patologii w postaci utylizacji żywności
zdatnej do spożycia tylko ze względu na niższy koszt utylizacji niż przekazania jej na cele
charytatywne, przy nie narażaniu się na zarzut KE o naruszenie dyrektywy o konkurencji.
Minister Grabowski powołał się na przedłożone Prezydium Zespołu dwie opinie
prawne (Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu), które
negatywne odnoszą się do kwestii rozszerzenia zwolnienia z VAT na wszystkie darowizny
przekazywane na rzecz organizacji pozarządowych. Zapewnił jednak, że istnieją precedensy
w UE wyłączenia różnych towarów z pełnego opłacania składki VAT dlatego widzi
możliwości pracy nad rozwiązaniem w zakresie VAT od darowizn żywności. Minister
zapewnił o swojej przychylności dla poszukiwań racjonalnego rozwiązania tej kwestii.
Minister Grabowski dał pod rozwagę pomysł o przeniesieniu obowiązku opłaty VAT na
odbiorców pośredniczących w redystrybucji żywności (organizacje pożytku publicznego) jeśli
chcieliby wprowadzić te produkty do obrotu handlowego.
Pan Marek Borowski – prezes Federacji Polskich Banków Żywności poparł takie
potencjalne rozwiązanie, argumentując, że zapobiegłoby to patologicznym sytuacjom, kiedy
nieuczciwi pośrednicy próbują na darowanej żywności zarobić i spowodowało większość
transparentność zasad redystrybucji.
Marszałek Borusewicz, przewodniczący Zespołu zaproponował, że rozważy
podniesienie kwestii VAT od darowizn żywnościowych na Konferencji Przewodniczących
Parlamentów Narodowych Państw członkowskich UE.
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Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski zauważył, że najlepiej słyszalnym głosem
byłby głos europejskich organizacji pozarządowych. Na co prezes Borowski odpowiedział, że
takie wystąpienia do instytucji UE były już kierowane.
Poseł Sławomir Piechota podkreślił, że Komisja Europejska może wszcząć
postępowanie, w każdym przypadku kiedy padnie podejrzenie o złamaniu dyrektywy
o konkurencji. Jednak zaznaczył, że w tym przypadku prawdopodobieństwo, że KE
rozpocznie postępowanie przeciwko Polsce, jest małe.
Obecny na posiedzeniu prezes Federacji Polskich Banków Żywności zwrócił uwagę
na fakt, że istnieją przypadki wystawiania żywności poza sklepy i wówczas traktowana jest
ona jak zutylizowana (nie generuje to kosztów podatkowych). Dzieje się to poza całkowitą
kontrolą, również kontrolą bezpieczeństwa takich produktów, np. termin przydatności, stan w
jakim jest żywność itp.
W tym kontekście senator Witold Gintowt-Dziewałtowski zwrócił uwagę na wysokie
koszty utylizacji, w niektórych przypadkach.
Posiedzenie Prezydium zakończył Marszałek Bogdan Borusewicz zauważając
konieczność dalszego prowadzenia prac w celu wyeliminowania marnotrawstwa żywności.
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WYBRANE KONFERENCJE I SEMINARIA
DOTYCZĄCE KONDYCJI
I PERSPEKTYW ROZWOJU
TRZECIEGO SEKTORA W POLSCE
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OGÓLNOPOLSKA DEBATA REALIZOWANA W RAMACH KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH PROJEKTU PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW
OBYWATELSKICH NA LATA 2014 – 2020
W dniu 28 lutego 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się
ogólnopolska debata realizowana w ramach konsultacji społecznych projektu

Fundusz

Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Spotkanie otworzył dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz. Jak podkreślił, perspektywa 2020 roku jest
długa. Ten fakt stawia przed opracowującymi Program nowe wyzwania. FIO, założony w
2004 roku, realizowany jest od 2005 roku. Jak zaznaczył, w życiu publicznym potrzeba
kapitału społecznego. Ten fakt musi wpisywać się w działania na rzecz zmiany w politykach
publicznych celem stworzenia warunków do zwiększenia zaangażowania społecznego.
W ocenie dyrektora K. Więckiewicza spotkanie to jest zarówno okazją do bilansu zamknięcia
konsultacji regionalnych, jak i bilansu otwarcia, gdyż procedura nie kończy się na
konsultacjach społecznych. Przypomniał również, że 10 lat wcześniej uchwalona została
ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, co wydatnie wpłynęło na
ukształtowanie społeczeństwa jako całości i jego poszczególnych segmentów. Życząc
zebranym owocnej debaty, wyraził przekonanie, że spotkanie to będzie motywacją do tego,
żeby omawiany projekt był trwały i odpowiadający współczesnym wyzwaniom.
W dalszej kolejności Kamil Bobek z Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS przedstawił
założenia Programu FIO na lata 2014 – 2020. Założenia te stanowią propozycję kontynuacji
funkcjonowania oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych
realizujących Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005 – 2007,
rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009 – 2013. Jak
zaznaczył, diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce potwierdza
konieczność programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw
obywatelskich w postaci programu obejmującego działalność pożytku publicznego.
Podkreślił, że głównym celem realizacji programu jest wzrost udziału obywateli i organizacji
pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych poprzez inicjatywy i zadania
w sferze pożytku publicznego. Odnosząc się do szczegółów projektu Programu, przedstawił
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jego ramy prawne, zgodność z dokumentami i regulacjami europejskimi oraz z krajowymi
dokumentami strategicznymi i diagnozę obejmującą zarówno indywidualną, jak i grupową
aktywność obywatelską. Prezentując ocenę szacunkową programu FIO, zaznaczył, że zgodnie
z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dla każdego programu instytucja
opracowująca program przygotowuje przed jego przyjęciem raport ewaluacyjny, zawierający
uprzednią ewaluację skuteczności realizacji programu oraz jego efektów. W programie FIO
na lata 2014 – 2020 wyniki ewaluacji uprzedniej również zostaną uwzględnione.
Następnie Cezary Mierzejewski z Rady Działalności Pożytku Publicznego omówił udział
Rady w pracach nad projektem. Jak powiedział, Rada podjęła decyzję, że chce aktywnie
uczestniczyć w tworzeniu tego programu, powstała ankieta interaktywna, odbyło się siedem
konsultacji regionalnych, powstała również lista interesariuszy. W opinii C. Mierzejewskiego,
jeżeli jest wola, żeby konkurs na 2014 rok został rozpisany już w listopadzie br., to należy
zintensyfikować działania. Zaznaczył również, że może warto zastanowić się nad ustawowym
uregulowaniem FIO, ale w tej chwili należy dokończyć tworzenie programu.
Ważne głosy ze środowisk lokalnych w sprawie omawianego projektu przedstawił Filip
Kołodziejski z Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS. Jak powiedział, konsultacje
społeczne programu rozpoczęły się już w grudniu ubiegłego roku. Poinformował, że na
stornie internetowej umieszczono formularz, gdzie spływają uwagi (z terminem do dnia 28
lutego), opracowano pytania do ankiety, a w regionach odbyło się siedem spotkań
konsultacyjnych. Wyciągnięte z nich wnioski wskazują, że FIO powinien być kontynuowany,
a cele programu nie budzą zastrzeżeń. W trakcie spotkań zaproponowano zamiany
w priorytetach. Proponowano realizację Programu w formule regionalnej (pomysł ten budzi
pewne kontrowersje, a najbardziej popierany jest w regionach o niskiej absorpcji środków)
oraz żeby przydzielać minimalną kwotę na województwa bez wyłaniania operatorów.
W sprawie finansowania Programu również przedstawiano propozycje zmian: m. in. zmiany
w zakresie wkładu własnego. Postulowano także utworzenie Regionalnych Ośrodków FIO,
których zadaniem byłoby ułatwienie komunikacji, pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji
w ramach FIO. Uczestniczący w konsultacjach regionalnych wskazywali także na potrzebę
opracowania procedury odwoławczej od oceny merytorycznej.
Dotychczasowe efekty prac nad projektem Programu FIO na lata 2014 – 2020 zostaną
przekazane do konsultacji międzyresortowych.
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Program posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Miejsce: Kancelaria Senatu RP, sala 182
Data: 06.03.2013 r. (środa), godz. 13.00

13:00 przywitanie - Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przewodniczący Zespołu
13:10 Założenia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych – referuje Małgorzata Steiner,
Dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji,
13:30 Wystąpienie przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących udział w opracowywaniu
w.w założeń – Ewa Kulik-Bielińska – Forum Darczyńców w Polsce, dyrektor Fundacji
im. Stefana Batorego.
13:50 Dyskusja
14:30 zakończenie posiedzenia
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