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„Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018–

2030” zakłada wsparcie rozwoju organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów 

państwa w rozwoju i wychowywaniu młodych ludzi. Program realizuje jedno z podstawowych 

założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 

jakim jest skoordynowanie współpracy centralnych organów administracji z organizacjami 

pozarządowymi.  

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich w odniesieniu do 

potencjału instytucjonalnego oraz efektywności i jakości działalności programowej, w tym w 

szczególności kształcenia traktowanego jako rozwój osobisty oparty na filarach rozwoju 

umysłowego, fizycznego i duchowego. Cele szczegółowe Programu zdefiniowano jako: 

• Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży 

zaangażowanych w działalność harcerską; 

• Rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich; 

• Wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego. 

Beneficjentem Programu są organizacje harcerskie - stowarzyszenia posiadające osobowość 

prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracujące harcerską metodą 

wychowawczą, objęte Protektoratem Prezydenta RP lub nieobjęte Protektoratem pod 

warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez 

organizację objętą Protektoratem.  

W ramach Konkursu dotacje udzielane będą na realizację zadań polegających na wsparciu 

działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, 

niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej i patriotycznej, 

podtrzymywania i upowszechniania kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie 

tradycji narodowej i lokalnej, edukacji obywatelskiej i kształtowania postaw obywatelskich, 

ochrony środowiska i praw zwierząt. 

Projekt Regulaminu Konkursu zakłada, że dotacje są środkami przeznaczonymi wyłącznie na 

wsparcie działań programowych realizowanych przez organizacje harcerskie oraz 

wzmocnienie instytucjonalne tych podmiotów, tj. na sfinansowanie następujących zadań: 

Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich: 

Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców; 

Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich; 

Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne; 

Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze. 

Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich: 

Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie jako partner strategiczny państwa; 

Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych; 
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Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji 

harcerskich; 

Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw; 

Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych. 

W ramach Konkursu uprawniona organizacja może złożyć jeden wniosek. Dotacja udzielana 

będzie na okres 2 lat i przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane 

na kolejne lata realizacji działań. Dotacja może być udzielona w wysokości do 22 mln zł. Kwota 

dotacji jest uzależniona od liczby harcerzy i instruktorów – członków organizacji harcerskiej 

oraz od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta. 

Wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji w trybie jednoetapowym. 

Dotacja rozliczana będzie przez rezultaty – rozliczenie dotacji będzie wymagało realizacji 

wszystkich zaplanowanych działań oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co 

najmniej 80%. 

Projekt Regulaminu Konkursu został przedstawiony do konsultacji publicznych w okresie od 

22 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. Informacja o prowadzonych konsultacjach została 

upubliczniona na stronie internetowej NIW-CRSO www.niw.gov.pl.  

Do projektu Regulaminu Konkursu zgłoszono 26 uwag. W konsultacjach publicznych wzięło 

udział 5 podmiotów (organizacje pozarządowe). Główne zmiany wynikające z uwzględnionych 

uwag i propozycji dotyczą: 

 zdefiniowania w Regulaminie Konkursu pojęcia wydatków majątkowych, 

 możliwości realizacji szkoleń specjalistycznych przez podmioty nieuprawnione do 

udziału w konkursie, 

 sprecyzowania zasad wydatkowania uzyskanych przychodów, w tym odsetek 

bankowych, w okresie realizacji zadania i po nim, 

 wydłużenia z 7 dni do 14 dni kalendarzowych składania dodatkowych wyjaśnień przez 

Beneficjentów do sprawozdań, 

 wprowadzenia możliwości przesuwania części środków dotacji bez aneksu do umowy.  

Projekt Regulaminu Konkursu ROHiS Edycja 2020 został przygotowany pod względem 

merytorycznym zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie ROHiS. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za poświęcony czas i udział  

w konsultacjach. Wszystkie uwagi i propozycje były niezwykle cenne i pomocne w procesie 

przygotowania Regulaminu Konkursu.  

Poniżej zaprezentowano wszystkie zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem. 

http://www.niw.gov.pl/


 

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych projektu Regulaminu Konkursu ROHiS Edycja 2020 

L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

1.  Stowarzysz
enie 
Harcerskie 

Regulamin - 
Rodz.1 – 
definicja i 
skróty/  

Brak definicja „wydatki 
majątkowe”  

Nie wiadomo czy chodzi o zakup 
środków trwałych, inwestycji np. 
budynki itp.  Co prawda w 
regulaminie nie pojawia się ten 
termin a dopiero we wniosku, ale 
gdzieś powinna być opisana ta 
kategoria 

Uwaga uwzględniona. 
Wprowadzony zostanie zapis definicji wydatków 
majątkowych w brzmieniu: 
„wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy 
inwestycyjne. Za zakupy inwestycyjne należy rozumieć 
środki trwałe niezaliczane do pierwszego wyposażenia, 
których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 
kreślonej w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych (10 000,00 zł), a odpisy amortyzacyjne 
od tych środków nie są dokonywane jednorazowo. Są 
to środki trwałe, które posiadają postać rzeczową, z 
wyjątkiem elementów ścisłe określonych w ustawie o 
rachunkowości, posiadają przewidywany okres ich 
ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok , są 
kompletne i zdatne do użytku, są przeznaczone na 
potrzeby jednostki. Środki trwałe obejmują w 
szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo 
użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a 
także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz 
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny i 
urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych 
środkach, inwentarz żywy) 
Natomiast do wydatków inwestycyjnych zalicza się 
koszty poniesione na wytworzenie środków trwałych 
lub na ulepszenie już istniejących środków trwałych. 
Do ulepszenia środków trwałych zalicza się wydatki na 
ich: 
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

1. przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) 
istniejącego stanu środków trwałych na inny, 

2. rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) 
składników majątkowych, w szczególności zaś 
budynków i budowli, linii technologicznych itp.,  

3. adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) 
składnika majątkowego do wykorzystania go w 
innym celu, niż wskazywało jego pierwotne 
przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi 
nowych cech użytkowych,  

4. modernizację, tj. unowocześnienie środków 
trwałych. 

2.  Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 

Część 2 punkt 3 
Regulaminu 
konkursu 

W punkcie tym użyto określenia 

„Generator Wniosków” 

wskazując narzędzie, za pomocą 

którego należy składać wnioski w 

ramach konkursu . Prosimy o 

zamianę tego określenia na: 

„System Obsługi Dotacji” 

Regulamin Konkursu przewiduje 
komunikację pomiędzy 
wnioskodawcą a NIW-CRSO za 
pośrednictwem narzędzia 
określanego jako System Obsługi 
Dotacji a nie Generator 
Wniosków. 

Uwaga uwzględniona. Poprawka naniesiona. 

3.  Konfederac
ja Inicjatyw 
Pozarządo
wych 
Rzeczyposp
olitej 

Rozdz. 4. 
Przedmiot 
Konkursu 

Wykreślenie słowa „praw” w 
zwrocie „praw zwierząt”. 
Ostatnia fraza powinna brzmieć 
„ochrony środowiska i zwierząt”. 

Odwołanie do koncepcji praw 
zwierząt nie jest fortunne. Wynika 
to z dwóch głównych powodów. 
Po pierwsze, pojęcie praw 
zwierząt nie jest w doktrynie 
rozumiane jednolicie i z tego 
względu może wzbudzać konfuzję. 
Po drugie, idea prawa zwierząt jest 
w wysokim stopniu obciążona 
konkretnym ładunkiem 
ideologicznym i może być 

Uwaga nieuwzględniona. 
Wyrażenie „prawa zwierząt” są zdefiniowane w 
polskim prawodawstwie. 
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

kojarzona z pewnymi grupami 
wpływu o charakterze radykalnym. 
Z tych względów właściwszym jest 
posłużenie się neutralnym 
sformułowaniem mówiącym, 
skądinąd słusznie, o ochronie 
zwierząt.   

4.  Konfederac
ja Inicjatyw 
Pozarządo
wych 
Rzeczyposp
olitej 

Rozdz. 4. 
Przedmiot 
Konkursu 

Uzupełnienie zakresu działań 
harcerskich o krzewienie postaw 
nie tylko obywatelskich, ale też 
patriotycznych.  

Postawa patriotyczna była oraz 
jest nieodłączną cechą ruchu 
harcerskiego. Przykłady 
historyczne w tym zakresie można 
by mnożyć. Są one powszechnie 
znane, co zwalnia z obowiązku ich 
szczegółowego referowania. Samo 
poprzestanie na odwołaniu do 
cnót obywatelskich zdaje się nie 
odzwierciedlać w pełni istoty misji, 
o którą chodzi w przypadku 
organizacji harcerskich.  

Uwaga uwzględniona w brzmieniu: 
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na 

realizację zadań polegających na wsparciu działań 

organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich 

instytucjonalnej sprawności, niezależności i 

profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej i 

patriotycznej, podtrzymywania i upowszechniania 

kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim 

dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, edukacji 

obywatelskiej i kształtowania postaw obywatelskich, 

ochrony środowiska i praw zwierząt. 

5.  Konfederac
ja Inicjatyw 
Pozarządo
wych 
Rzeczyposp
olitej 

Rozdz. 4. 
Przedmiot 
Konkursu 

Doprecyzowanie zwrotu 

„podtrzymywania i 

upowszechniania kultury”. 

W obecnym sformułowaniu nie 
jest jasne, o jaką kulturę miałoby 
chodzić. Czy obywatelską, 
społeczną czy narodową? W 
przypadku występującej dalej 
wzmiance o tradycji narodowej i 
lokalnej jasnym jest, że chodzić ma 
o tradycję zakorzenioną w 
chrześcijańskim dziedzictwie. Nie 
wiadomo natomiast, czy odnosi się 
to również do pojęcia kultury.  

Uwaga nieuwzględniona. 
Na str. 8 Programu ROHiS w części dotyczącej 
podstawowych zasad harcerskiego wychowania, w 
definicji służby Polsce, jest mowa o kulturze w sensie 
ogólnym, i Regulamin Konkursu odnosi się do tego 
sformułowania. 
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

6.  Konfederac
ja Inicjatyw 
Pozarządo
wych 
Rzeczyposp
olitej 

Rozdz. 6.1 i 6.2 
(Podmioty 
uprawnione do 
udziału w 
Konkursie) 

Należy doprecyzować, co 

rozumie się pod pojęciem 

„harcerskiej metody 

wychowawczej” najlepiej 

poprzez odesłanie do 

konkretnego autorytatywnego 

dokumentu w tym wymiarze 

albo w przypadku pkt. 6.1 

wykreślenie zwrotu o 

„harcerskiej metodzie 

wychowawczej” i poprzestanie 

jedynie na wymogu bycia 

objętym Patronatem Prezydenta 

RP. 

Pojęcie „harcerskiej metody 
wychowawczej” zdaje się nie być 
wystarczająco precyzyjnie 
określone. Bez dokładnego 
określenia tego terminu można 
odnieść wrażenie, że nie wszystkie 
organizacje harcerskie objęte 
Patronatem Prezydenta RP będą 
mogły ubiegać się o dotację. 
Projekt Regulaminu stawia 
bowiem w tym wymiarze dwa 
warunki do spełnienia: 1) objęcie 
Patronatem; 2) praca harcerską 
metodą wychowawczą. W 
konsekwencji można również się 
zastanawiać, czy Patronat 
obejmuje także organizacje, które 
nie posługują się harcerską 
metodą wychowawczą. Jeszcze 
mniej klarownie prezentuje się 
sytuacja, gdy chodzi o pkt 6.2. 
Naturalnie rodzi się bowiem 
pytanie, według jakich kryteriów 
będzie stwierdzane czy dana 
organizacja nieobjęta Patronatem 
stosuje harcerską metodę 
wychowawczą. Ma to tym większe 
znaczenie, gdy zważy się, że rozdz. 
10.1 nie przewiduje trybu 
odwoławczego w zakresie 
potwierdzenia, że dana 

Uwaga nieuwzględniona.  
Rządowy program Wsparcia Rozwoju Organizacji 
Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 w wielu 
miejscach wskazuje elementy działań harcerską 
metodą pracy.  
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

organizacja nieobjęta Patronatem 
pracuje harcerską metodą 
wychowawczą. 

7.  Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 

Część 6 
(Podmioty 
uprawnione do 
udziału w 
Konkursie) 
punkt 3 
Regulaminu 
konkursu 

W punkcie tym wskazano, że 
Wnioskodawcą i Beneficjentem 
dotacji może być tylko zarząd 
szczebla centralnego organizacji 
harcerskiej, który może 
powierzyć w części albo w całości 
realizację zadania terenowej 
jednostce stowarzyszenia 
posiadającej osobowość prawną. 
Takie sformułowanie w ocenie 
ZHP uniemożliwia realizowanie 
zadania 1.3 Kształcenie 
specjalistyczne poprzez zlecanie 
przeprowadzenia konkretnych 
kursów, jak np. kurs 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy podmiotom 
profesjonalnym, gdyż nie zostały 
one wskazane w regulaminie 
konkursu. 
Prosimy o dodanie w tym 

zapisie sformułowania, zgodnie 

z którym możliwe będzie przez 

ZHP realizacji kształcenia 

specjalistycznego podmiotom 

posiadającym uprawnienia do 

prowadzenia takiego kształcenia 

Jednostki terenowe ZHP nie 
posiadają wszystkich uprawnień 
umożlwiających realizowanie 
zadania 1.3 Kształcenie 
specjalistyczne np. w zakresie 
kształcenia ratowników wodnych. 
Możliwość sfinansowania przez 
ZHP w ramach programu ROHiS 
kształcenia specjalistycznego dla 
instruktorek i instruktorów, które 
umożliwia w szczególności 
podniesienie kompetencji i 
umiejętności zapewniających 
bezpieczeństwo w trakcie 
realizowania działań harcerskich, 
jest jednym z istotnych celów 
programu. 
Prosimy o dodanie w tym zapisie 
sformułowania, zgodnie z którym 
możliwe będzie zlecenie przez 
ZHP realizacji kształcenia 
specjalistycznego podmiotom 
posiadającym uprawnienia do 
prowadzenia takiego kształcenia 
a niebędącym jednostkami 
terenowymi ZHP. 

Uwaga nieuwzględniona. W tekście umowy 
wprowadzony zostaje przepis w brzmieniu: 
„§ 10. 2. Dopuszcza się realizację umowy przez 
podmiot niebędący jej stroną wyłącznie w części 
określonej przez Beneficjenta we wniosku jako 
przeznaczonej do podzlecenia.” Adekwatnie do tego 
zapisu Regulamin Konkursu oraz wzór wniosku i 
sprawozdania został uzupełniony o podobne zapisy.  
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

a niebędącym jednostkami 

terenowymi ZHP. 

8.  Stowarzysz
enie 
Harcerstwa 
Katolickieg
o 
„Zawisza” 
Federacja 
Skautingu 
Europejskie
go 

8.2 p.1 – 
regulamin 
14.3 p. 2 - 
regulamin 

„Termin realizacji zadania dzieli 
się na dwa okresy finansowania”  
„W sprawozdaniu Beneficjent 

wskazuje dokumenty i materiały 

lub inne źródła na podstawie 

których możliwa jest weryfikacja 

poziomu osiągnięcia 

wskaźników.” 

Organizacje harcerskie i skautowe 
działają w roku, który trwa 
równolegle do roku szkolnego (rok 
harcerski obejmuje więc okres od 
września jednego roku do sierpnia 
kolejnego roku). Nasi instruktorzy 
planując wszelkie działania na 
poziomie swojej jednostki 
obejmują 4 miesiące jednego roku 
i 8 miesięcy kolejnego. Według 
projektu Regulaminu Konkursu 
rozliczenie merytoryczne i 
finansowe odbywa się w ramach 
roku kalendarzowego (od stycznia 
do grudnia tego samego roku). 
Jest to problematyczna kwestia, 
ponieważ w praktyce koszty 
poniesione między styczniem a 
sierpniem drugiego roku 
uzasadnione są działaniami 
zaplanowanymi we wrześniu roku 
poprzedniego (co udowadniają 
plany pracy jednostek harcerskich 
ujęte w sprawozdaniu 
merytorycznym w roku 
pierwszym). 
Na przykład: w planie pracy 
jednostki harcerskiej na rok 

Uwaga nieuwzględniona.  
Dotacja rozliczana może być jedynie w roku 
budżetowym (styczeń-grudzień), wynika to z przepisów 
ustawy o finansach publicznych. 
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

harcerski 2019/2020 ujęte są 
aktywności na okres od września 
2019 do sierpnia 2020. Wydatki 
jakie są ponoszone w ramach tego 
planu pracy mogą więc zostać 
zrealizowane w tym właśnie 
okresie. Plany pracy 2019/2020 
zostaną ujęte w rozliczeniu 
merytorycznym programu ROHiS 
(wskaźniki) za 2019 rok – 
ponieważ w tym roku (we 
wrześniu) one powstają, jednak 
również w roku 2020 (od stycznia 
do sierpnia) będą ponoszone 
koszty w ramach tego planu. 
Równocześnie, nie możemy ująć 
tego samego planu pracy w 
rozliczeniu merytorycznym 2020 
roku, ponieważ został on już ujęty 
w rozliczeniu za 2019 rok. 
Chcielibyśmy mieć możliwość 
kwalifikowania kosztów w ramach 
takiego planu pracy jednostki 
zgodnie z trybem jej działania – to 
znaczy odwołując się do planu 
pracy tworzonego w trybie roku 
harcerskiego (szkolnego). A więc, 
chcielibyśmy móc kwalifikować 
koszt na podstawie dokumentów 
merytorycznych (np. planów 
pracy) niezależnie od roku 
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

przyjęcia takich dokumentów do 
sprawozdania merytorycznego 
programu ROHiS, które odbywa 
się w trybie roku kalendarzowego. 
Czyli w naszym przykładzie, 
chcielibyśmy mieć możliwość 
uzasadnienia faktur z okresu 
styczeń-sierpień 2020 za pomocą 
np. planów pracy na rok harcerski 
2019/2020, ujętych w 
sprawozdaniu merytorycznym 
programu ROHiS w roku 2019.  
Proponowanym rozwiązaniem jest 
dopuszczenie dokumentów 
merytorycznych (jak np. plany 
pracy jednostki harcerskiej) do 
uzasadnienia wydatków (faktur) 
zgodnie z okresem jaki te 
dokumenty faktycznie obejmują 
(przy maksymalnym okresie 12 
miesięcy), nawet jeśli obejmują 
one rok w trybie harcerskim 
(szkolnym) a nie kalendarzowym, a 
więc niezależnie od edycji oraz 
roku wykazania ich do weryfikacji 
poziomu osiągnięcia wskaźników. 

9.  Royal 
Rangers 
Polska 

Umowa/paragr
af 2 

W Umowie nie ma zapisu, który 
był w poprzedniej wersji Umowy 
w paragrafie 2 punkt 3: 
"Wydatek poniesiony przez 

Praktyka pokazuje, że bardzo 
istotnym jest móc ponosić koszty 
w projekcie i móc je uznać za 
kwalifikowane nawet przed 

Uwaga uwzględniona.  
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
"§2.3. Wydatek poniesiony przez Beneficjenta w 
okresie przed podpisaniem umowy o dotację może 
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

Beneficjenta w okresie przed 
podpisaniem umowy o dotację 
może zostać uznany za 
kwalifikowany, jeżeli stanowił 
integralny element zadania 
będącego przedmiotem 
niniejszej umowy, oraz jego 
poniesienie było uzasadnione i 
niezbędne do jego realizacji." 
Proponujemy dodanie tego 
zapisu do Umowy, w brzmieniu z 
poprzedniej Umowy na lata 
2018-2019. 

podpisaniem umowy, ponieważ 
niektóre zadania realizowane są w 
sztywnych terminach 
kalendarzowych, niezależnie od 
terminu podpisania umowy. 
Czekanie na podpisanie umowy 
może skutkować brakiem realizacji 
ważnych zadań programowych.  

zostać uznany za kwalifikowany, jeżeli stanowił 
integralny element zadania będącego przedmiotem 
niniejszej umowy, oraz jego poniesienie było 
uzasadnione i niezbędne do jego realizacji." 

10.  Stowarzysz
enie 
Harcerskie 

 W regulaminie nie jest jasno 

określone jak traktować wydatki 

związane z zarządzaniem 

programem i czy przypisać je do 

wydatków bieżących zadania 1, 

czy do zadania 2.3. 

 

W regulaminie są opisane kryteria 
oceny wniosku i jedna z tych 
kategorii jest opis sposobu 
zarządzania projektem. Nie jest 
określone natomiast jak powinny 
być traktowane te wydatki czy 
jako działalność merytoryczna, czy  
rozwój potencjału organizacji  

Uwaga uwzględniona.  
Podczas spotkań informacyjnych i spotkań z 
przedstawicielami organizacji harcerskich i 
skautowych, przedstawiciele NIW-CRSO zalecać będą 
opisywanie działań administracyjnych związanych z 
realizacją zadania jako działań mieszczące się w 
podzadaniu 2.3. 

11.  Stowarzysz
enie 
Harcerskie 

Umowa  §2 pt. 
8 i 9  

Proponuję zapisy: 

§2 pt. 9 – „Wydatkowanie 

osiągniętych przychodów, w tym 

także odsetek bankowych od 

środków przekazanych z NIW-

CRSO na działania niezgodne z 

założeniami Programu uznaje się 

W pt.  8 określono zasady 

wydatkowania przychodów w tym 

odsetek bankowych od dotacji, a 

w pt. 9 określono wydawanie 

przychodów i odsetek jako 

pobranie dotacji w nadmiernej 

wysokości. Oba zapisy się 

wzajemnie wykluczają, a §2 pt. 9 

Uwaga uwzględniona. 
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
 „§ 2.9. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w 

tym także odsetek bankowych od środków 

przekazanych z NIW-CRSO po terminie realizacji 

zadania uznaje się zgodnie z ustawą o finansach 
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych za dotację pobraną 

w nadmiernej wysokości. 

§8 pt. 5 napisać „ 

Niewykorzystane przychody i 

odsetki bankowe od przyznanej 

dotacji, podlegają zwrotowi na 

rachunek bankowy NIW-CRSO 

wskazany w ust. 3, na zasadach 

określonych w ust. 2-4”. 

jest niezgodny z zapisami 

regulaminu – pt. 13.5 – 

„Ewentualne przychody 

Beneficjent może przeznaczyć 

wyłącznie na działania zgodne z 

założeniami Programu. 

Wydatkowanie osiągniętych 

przychodów niezgodnie z 

przeznaczeniem uznaje się za 

dotacje pobraną w nadmiernej 

wysokości”.  

publicznych za dotację pobraną w nadmiernej 

wysokości.” 

§8 pt. 5 napisać „Niewykorzystane w terminie 
realizacji zadania przychody i odsetki bankowe od 
przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek 
bankowy NIW-CRSO wskazany w ust. 3, na zasadach 
określonych w ust. 2-4”. 

12.  Stowarzysz
enie 
Harcerskie 

Umowa §2 pt. 8 
i 9 

Termin ponoszenia 
kwalifikowalnych wydatków przy 
realizacji zadania ustala się 
zgodnie z § 8 ust. 1:  

1) w 2020 roku od dnia 
rozpoczęcia realizacji zadania do 
dnia 31 grudnia 2020 r. w 
stosunku do działań 
planowanych do realizacji od 
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r., zgodnie z 
wnioskiem z zastrzeżeniem ust 3;  

Nie jest jasne czy wydatki przed 
podpisaniem umowy będą uznane 
za kwalifikowalne gdyż z 
terminarza konkursu (regulamin) 
wynika, że będzie to już po 1 
stycznia 2020 roku. Dla jasności 
proponujemy to zapisać. 
 

Uwaga uwzględniona. 

13.  Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 

paragraf 2 ust. 
8 i 9 wzoru 
umowy 

Dostrzegamy niezgodność w 
zapisach paragrafu 2 ust. 8 i 9 
dotyczącą dopuszczalności 
uzyskiwania i wydatkowania 
przychodów, w tym odsetek 
bankowych od przekazanych 

Prosimy o uzgodnienie tych 
zapisów umowy. 

Uwaga uwzględniona. 
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
 „§ 2.9. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w 

tym także odsetek bankowych od środków 

przekazanych z NIW-CRSO po terminie realizacji 

zadania uznaje się zgodnie z ustawą o finansach 
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Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

środków. Paragraf 2 ust. 8 mówi 
o dopuszczalności wydatkowania 
takich przychodów, podczas gdy 
w ust. 9 wskazano, że 
wydatkowanie takich środków 
uznaje się za dotację przyznaną 
w nadmiernej wysokości.  

publicznych za dotację pobraną w nadmiernej 

wysokości.” 

§8 pt. 5 napisać „Niewykorzystane w terminie 
realizacji zadania przychody i odsetki bankowe od 
przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek 
bankowy NIW-CRSO wskazany w ust. 3, na zasadach 
określonych w ust. 2-4”. 

14.  Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 

paragraf 2 
wzoru umowy 

Prosimy o dodanie po obecnym 

ust. 3 kolejnego ustępu w 

następującym brzmieniu: 

"Wydatek poniesiony przez 

Beneficjenta w okresie przed 

podpisaniem umowy o dotację 

może zostać uznany za 

kwalifikowany, jeżeli stanowił 

integralny element zadania 

będącego przedmiotem 

niniejszej umowy, oraz jego 

poniesienie było uzasadnione i 

niezbędne do jego realizacji." 

Zapis, o którego wprowadzenie 
wnosimy, znajdował się w umowie 
obowiązującej obecnie. W ocenie 
ZHP zapis ten jest kluczowy dla 
utrzymania ciągłości działań 
realizowanych w ramach 
programu ROHiS w sytuacji, w 
której umowa miałaby zostać 
zawarta po rozpoczęciu roku 2020. 
Zapis ten zagwarantowałby pełną 
realizację pkt. 8.2.1 

Uwaga uwzględniona.  
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
"§2.3. Wydatek poniesiony przez Beneficjenta w 
okresie przed podpisaniem umowy o dotację może 
zostać uznany za kwalifikowany, jeżeli stanowił 
integralny element zadania będącego przedmiotem 
niniejszej umowy, oraz jego poniesienie było 
uzasadnione i niezbędne do jego realizacji." 

15.  Royal 
Rangers 
Polska 

Umowa/paragr
af 3 

W Umowie jest zapis: 

"Beneficjent może przesunąć 

środki......., przy czym 

maksymalna kwota przesunięcia 

może wynosić 5000 zł". 

Proponujemy zapis, że 

maksymalna kwota przesunięcia 

Ponieważ kwota dotacji może być 
różna dla różnych organizacji 
składających wniosek łatwiej 
będzie ustalić próg procentowy dla 
przesunięć środków i ustalić jej 
maksymalną kwotę. 5.000 zł przy 
dotacji powyżej 1.000.000 zł 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
„§ 3.3. Beneficjent może przesunąć środki w ramach 
roku budżetowego pomiędzy zadaniem 1 a zadaniem 2 
w ramach wydatków bieżących oraz pomiędzy 
zadaniem 1 a zadaniem 2 w ramach wydatków 
inwestycyjnych w wysokości do 10%, przy czym 
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Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

nie może przekroczyć 5% kwoty 

dotacji lecz nie więcej niż 50.000 

zł. 

stanowi tylko 0,5% dotacji co 
wydaje się zbyt małą kwotą. 

maksymalna przesunięta kwota może wynosić 30.000 
zł.” 

16.  Stowarzysz
enie 
Harcerskie 

Umowa §5 pt. 1 
i 2 

Dodać zwrot  - 

współfinansowane/finansowane 

zamiast „finasowane” 

W umowie jest mowa o 

informowaniu,   „…., że zadanie 

jest finansowane ze środków 

otrzymanych z NIW-CRSO w 

ramach Programu” . Nie jest jasne 

jak postępować w sytuacji gdy 

zadanie jest tylko 

współfinansowanie z tych 

środków, i posiada także innych 

sponsorów np. samorządy, 

fundusze unijne, przedsiębiorstwa, 

rodziców itp. Sytuacja, że wszystko 

finansowane jest z dotacji z 

Programu, występuje rzadko.  

Uwaga uwzględniona. 
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
„§ 5.1. Beneficjent zobowiązuje się do informowania, 
że zadanie jest dofinansowane ze środków 
otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Rządowego 
Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i 
Skautowych na lata 2018-2030. Informacja na ten 
temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, 
publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach 
oraz wystąpieniach publicznych dotyczących 
realizowanego zadania.  
2. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania 
logotypu NIW-CRSO oraz Programu, a także informacji, 
że zadanie jest dofinansowane ze środków 
otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu na 
wszystkich materiałach, w szczególności 
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i 
edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz 
zakupionych przedmiotach (tj. sprzęcie, wyposażeniu, 
itp.), o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie 
uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych 
oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą 
widoczność. Logotyp NIW-CRSO oraz Programu 
Beneficjent pobiera ze strony: www.niw.gov.pl.” 

17.  Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 

paragraf 3 ust. 

3 wzoru umowy 

Prosimy o modyfikację zapisu 

poprzez zwiększenie kwoty 

Zwiększenie możliwej kwoty 
przesunięcia do kwoty 30.000 
złotych umożliwi przesunięcie 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 



16 

L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

 możliwego przesunięcia do 

kwoty 30.000 złotych 

finansowania pomiędzy 
działaniami w przypadku 
konieczności odwołania któregoś z 
zaplanowanych działań 
kształceniowych bez konieczności 
aneksowania umowy. Większość 
budżetów kursów przekracza 
kwotę 5.000 złotych. 
Proponowana kwota 30.000 
złotych  jest wciąż wielokrotnie 
niższa niż 5% środków.  

„§ 3.3. Beneficjent może przesunąć środki w ramach 
roku budżetowego pomiędzy zadaniem 1 a zadaniem 2 
w ramach wydatków bieżących oraz pomiędzy 
zadaniem 1 a zadaniem 2 w ramach wydatków 
inwestycyjnych w wysokości do 10%, przy czym 
maksymalna przesunięta kwota może wynosić 30.000 
zł.” 

18.  Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 

Paragraf 5 ust. 
1 wzoru umowy 

„Beneficjent zobowiązuje się do 

informowania, ze zadanie jest 

finansowane …”  Takie 

sformułowanie może sugerować, 

że zadanie jest w całości 

finansowane ze środków ROHiS. 

Prosimy o uzupełnienie tego 

zapisu w taki sposób, aby 

beneficjent był zobowiązany 

informować, że zadanie jest 

finansowane lub 

współfinansowane/ 

dofinansowane ze środków 

ROHiS. 

Proponowana zmiana umożliwi w 
sposób precyzyjny informowanie o 
sposobie finansowania zadań z 
programu ROHiS. Duża część 
zadań realizowanych przez ZHP 
jest współfinansowana ze środków 
własnych ZHP i środków ROHiS, co 
pozwala bardziej efektywnie 
wykorzystać środki przyznane w 
ramach programu. 
Dodatkowo Regulamin konkursu w 
pkt. 16 przewiduje możliwości 
wskazania w opisie umieszczanym 
na elementach wyposażenia lub 
środkach trwałych zakupionych ze 
środków pochodzących z 
programu ROHiS informacji o 
sfinansowaniu lub dofinansowaniu 
– prosimy o uwzględnienie takiej 

Uwaga uwzględniona. 
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
„§ 5.1. Beneficjent zobowiązuje się do informowania, 
że zadanie jest dofinansowane ze środków 
otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Rządowego 
Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i 
Skautowych na lata 2018-2030. Informacja na ten 
temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, 
publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach 
oraz wystąpieniach publicznych dotyczących 
realizowanego zadania.  
2. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania 
logotypu NIW-CRSO oraz Programu, a także informacji, 
że zadanie jest dofinansowane ze środków 
otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu na 
wszystkich materiałach, w szczególności 
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i 
edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz 
zakupionych przedmiotach (tj. sprzęcie, wyposażeniu, 
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Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

możliwości także w tym punkcie 
umowy. 

itp.), o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie 
uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych 
oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą 
widoczność. Logotyp NIW-CRSO oraz Programu 
Beneficjent pobiera ze strony: www.niw.gov.pl.” 

19.  Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 

paragraf 14 ust. 
3 

W ustępie użyto określenia 

„Generator Wniosków”. Prosimy 

o zamianę tego określenia na: 

„System Obsługi Dotacji” 

Regulamin Konkursu przewiduje 
komunikację pomiędzy 
wnioskodawcą a NIW-CRSO za 
pośrednictwem narzędzia 
określanego jako System Obsługi 
Dotacji a nie Generator 
Wniosków. 

Uwaga uwzględniona. 
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
 „§ 14. 3. Ankieta udostępniona zostanie przez NIW-
CRSO w Systemie Obsługi Dotacji. 

20.  Stowarzysz
enie 
Harcerstwa 
Katolickieg
o 
„Zawisza” 
Federacja 
Skautingu 
Europejskie
go 

13.3 - 
regulamin 

Zasadą jest dokonywanie przez 
Beneficjenta płatności 
bezgotówkowej (przelewy), 
jednakże dopuszczalne jest 
dokonywanie płatności 
gotówkowych w przypadkach, 
gdy nie jest możliwy obrót 
bezgotówkowy. 
 
Postulujemy o usunięcie całego 
punktu. 

Trudne do interpretacji, powoduje 
ograniczenia w projekcie. 

Uwaga nieuwzględniona. 

21.  Stowarzysz
enie 
Harcerstwa 
Katolickieg
o 
„Zawisza” 

14.3 - 
regulamin 

NIW weryfikuje sprawozdanie, 
przy czym może zwrócić się do 
Beneficjenta o uzupełnienie 
zawartych w nim informacji. 
Beneficjent na wezwanie NIW 
dostarcza stosowne uzupełnienia 

7 dni jest bardzo krótkim czasie. W 
przypadku pokrycia się tego 
terminu z urlopem 
wypoczynkowym lub zdrowotnym 
koordynatora projektu ten termin 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
W rozdz. 14.3.3 wprowadzono zapis w brzmieniu: 
„14.3.3. NIW weryfikuje sprawozdanie, przy czym 
może zwrócić się do Beneficjenta o uzupełnienie 
zawartych w nim informacji. Beneficjent na wezwanie 
NIW dostarcza stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia do 
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L.p. 

Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

Federacja 
Skautingu 
Europejskie
go 

i wyjaśnienia do sprawozdania w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wezwania. 
 
Postulujemy o zwiększenie czasu 

do 14 dni roboczych. 

właściwie nie jest możliwy do 
dotrzymania. 

sprawozdania w nieprzekraczalnym terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.” 
 
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
„§ 7.5. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których 
mowa w ust. 3, NIW-CRSO wzywa pisemnie 
Beneficjenta do ich złożenia w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.” 

22.  Stowarzysz
enie 
Harcerstwa 
Katolickieg
o 
„Zawisza” 
Federacja 
Skautingu 
Europejskie
go 

3.3 - umowa Beneficjent może przesunąć 
środki w ramach roku 
budżetowego pomiędzy 
zadaniem 1 a zadaniem 2 w 
ramach wydatków bieżących 
oraz pomiędzy zadaniem 1 a 
zadaniem 2 w ramach wydatków 
inwestycyjnych w wysokości do 
5%, przy czym maksymalna 
przesunięta kwota może wynosić 
5000 zł.   
 
Postulujemy o zwiększenie 

wysokości do 10%. 

Przesunięcia 10% miedzy 
kategoriami są normą w 
przypadku konkursów 
prowadzonych przez administracje 
publiczną. 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
„§ 3.3. Beneficjent może przesunąć środki w ramach 
roku budżetowego pomiędzy zadaniem 1 a zadaniem 2 
w ramach wydatków bieżących oraz pomiędzy 
zadaniem 1 a zadaniem 2 w ramach wydatków 
inwestycyjnych w wysokości do 10%, przy czym 
maksymalna przesunięta kwota może wynosić 30.000 
zł.” 

23.  Stowarzysz
enie 
Harcerstwa 
Katolickieg
o 
„Zawisza” 
Federacja 
Skautingu 

5.3 - umowa Beneficjent zobowiązuje się do 
informowania, że zadanie jest 
finansowane ze środków 
otrzymanych z NIW-CRSO w 
ramach Rządowego Programu 
Wsparcia Rozwoju Organizacji 
Harcerskich i Skautowych na lata 
2018-2030. Informacja na ten 

Nasze organizacje będą 
informować o finansowaniu 
środków z NIW-CRSO. Jednak 
chcąc uniknąć dublowania 
informacji na każdym materiale 
„podprojektu” proponujemy 
usunąć słowo wszystkie oraz 
zmniejszyć ewentualną karę 

Uwaga nieuwzględniona.  

Wymagane jest, aby logo NIW-CRSO i informacja o 

źródle finansowania znalazły się na wszystkich 

materiałach promocyjnych. Kara 1% za każdy 

przypadek naruszenia jest właściwa – 0,01% byłoby 

zbyt małą sankcją.  
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Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

Europejskie
go 

temat powinna się znaleźć we 
wszystkich materiałach, 
publikacjach, informacjach dla 
mediów, ogłoszeniach oraz 
wystąpieniach publicznych 
dotyczących realizowanego 
zadania. 2. Beneficjent 
zobowiązuje się do umieszczania 
logotypu NIW-CRSO oraz 
Programu, a także informacji, że 
zadanie jest finansowane ze 
środków otrzymanych z NIW-
CRSO w ramach Programu na 
wszystkich materiałach, w 
szczególności promocyjnych, 
informacyjnych, szkoleniowych i 
edukacyjnych, dotyczących 
realizowanego zadania oraz 
zakupionych przedmiotach (tj. 
sprzęcie, wyposażeniu, itp.), o ile 
ich wielkość i przeznaczenie tego 
nie uniemożliwia, 
proporcjonalnie do wielkości 
innych oznaczeń, w sposób 
zapewniający jego dobrą 
widoczność. Logotyp NIW-CRSO 
oraz Programu Beneficjent 
pobiera ze strony: 
www.niw.gov.pl. 3. W przypadku 
naruszenia obowiązków, o 
których mowa w ust. 1 i 2, 

umowną patrząc na skale 
projektów prowadzoną przez 
naszych wolontariuszy lokalnie. 

W Regulaminie dopisano odwołanie do wytycznych 

dot. promowania projektów finansowanych ze 

środków z NIW – CRSO.  

http://www.niw.gov.pl/
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Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

Beneficjent zapłaci NIW-CRSO 
karę umowną w wysokości 1% 
kwoty określonej w § 3 ust. 1 za 
każdy przypadek naruszenia.  
 
Postulujemy o zmniejszenie kary 
umownej do 0,01% oraz 
usunięcie słowa wszystkie. 

24.  Stowarzysz
enie 
Harcerstwa 
Katolickieg
o 
„Zawisza” 
Federacja 
Skautingu 
Europejskie
go 

§2 p. 3 umowy „Beneficjent może wykorzystać 
środki z dotacji w terminie 
realizacji zadania określonym w 
ust. 1, nie wcześniej niż od dnia 
rozpoczęcia realizacji zadania.” 

Postulujemy, aby ten punkt 
brzmiał tak samo, jak w umowie 
na edycję 2018-2019: „Wydatek 
poniesiony przez Beneficjenta w 
okresie przed podpisaniem 
umowy o dotację może zostać 
uznany za kwalifikowalny, jeżeli 
stanowił integralny element 
zadania będącego przedmiotem 
niniejszej umowy, oraz jego 
poniesienie było uzasadnione i 
niezbędne do jego realizacji.” Jest 
to związane z rozstrzygnięciem 
konkursu na lata 2020-2021, które 
pewnie nastąpi po rozpoczęciu się 
roku 2020, a działania harcerskie 
potrzebujące wsparcia 
finansowego będą już podjęte. 

Uwaga uwzględniona.  
W tekście umowy wprowadzono przepis w brzmieniu: 
"§2.3. Wydatek poniesiony przez Beneficjenta w 
okresie przed podpisaniem umowy o dotację może 
zostać uznany za kwalifikowany, jeżeli stanowił 
integralny element zadania będącego przedmiotem 
niniejszej umowy, oraz jego poniesienie było 
uzasadnione i niezbędne do jego realizacji." 

25.  Stowarzysz
enie 
Harcerskie 

Wniosek część 
D Budżet 

Ujednolicić terminologię 
kategorii wydatków 

Brak definicji wydatków 

majątkowych, dodatkowo w części 

D budżet zadania w tabeli 

występuje w zadaniu 1 termin 

Uwaga uwzględniona.  
We wzorze wniosku dopisano odesłanie do definicji 
wydatków majątkowych wskazanej w Regulaminie 
Konkursu. 
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Nazwa 
Podmiotu 

zgłaszające
go uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, 

której dotyczy 
uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Odniesienie się do uwag 

wydatki majątkowe, a w zadaniu 2 

oraz w podsumowaniu pojawia się 

termin „wydatki inwestycyjne” . 

26.  Stowarzysz
enie 
Harcerskie 

Sprawozdanie - 
budżet 

Ujednolicić nazewnictwo W sprawozdaniu występuje termin 

„wydatki majątkowe” w 

odniesieniu też do zadania 2, które 

we wniosku był określony 

terminem „wydatki inwestycyjne”. 

Uwaga uwzględniona. 
We wzorze sprawozdania dopisano odesłanie do 
definicji wydatków majątkowych wskazanej w Regulaminie 
Konkursu. 

 

 


