
Rozstrzygnięcie odwołań od oceny formalnej FIO 2020, Priorytety 2-4

Lp. Nazwa organizacji Siedziba Numer Uzasadnienie oceny formalnej Treść odwołania Rozstrzygnięcie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

1

Stowarzyszenie RKW Ruch 

Kontroli Wyborów Ruch 

Kontroli Władzy

Warszawa (KRS 

0000589796) 14449

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Oddział terenowy RKW 

w Aleksandrowie Łódzkim nie widnieje 

w Rubryce 3 Jednostki lub oddziały Działu 

2 ujawnionym we wpisie tego podmiotu 

(Stowarzyszenia RKW) w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej KRS.

Oferent przedstawił dokumenty 

potwierdzające złożenie wniosku 

do sądu rejestrowego Krajowego 

Rejestru Sądowego o rejestrację 

oddziału terenowego. 

Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy jest wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS (stowarzyszenie rejestrowe). Regulamin konkursu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytety 2-4 dopuszcza złożenie oferty przez 

oddział terenowy organizacji posiadający osobowość prawną niezależnie od jednostki 

macierzystej. Materiały przedstawione przy odwołaniu potwierdzają złożenie do sądu 

rejestrowego wniosku o wpis do KRS oddziału terenowego stowarzyszenia w Łodzi. 

Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Według wydruku 

informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

KRS Stowarzyszenie RKW nie posiada oddziałów terenowych. Jak wynika z art. 10a ust. 5 ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713), terenowa jednostka 

organizacyjna stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną, jeżeli tak stanowi statut 

stowarzyszenia jednak uzyskuje ją i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Z kolei według art. 20 ust. 1b  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.): wpis [w Krajowym Rejestrze Sądowym] jest 

dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze. Z kolei z art. 20a ust. 1 powołanej ustawy 

wynika, że wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego 

wpływu do sądu.

Wobec powyższego – pomimo rekomendacji Dyrektora NIW-CRSO (jednoznacznego uznania 

przedmiotowego odwołania) – Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kierując 

się utrwaloną w praktyce rozpatrywania odwołań od oceny formalnej w ramach programów 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zasadą zaufania do organizacji trzeciego sektora podjął 

decyzję o WARUNKOWYM UZNANIU ODWOŁANIA; przed ewentualnym dofinansowaniem 

projektu Dyrektor NIW-CRSO musi zweryfikować posiadanie przez oddział terenowy osobowości 

prawnej (kwestię wpisu oferenta do KRS). 
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2

Stowarzyszenie Lokalne 

Slezjańskiej Organizacji 

Sportowej "SALESIA"

Świętochłowice 

(KRS 0000028835) 14475

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Wpis stowarzyszenia 

w Krajowym Rejestrze Sądowym nie 

ujawnia żadnych oddziałów terenowych. 

Oferent uzasadnia, iż oddział 

terenowy omyłkowo został 

wpisany jako oferent, podczas 

gdy oferta została złożona przez 

zarząd główny w imieniu 

Stowarzyszenia Lokalnego 

Slezjańskiej Organizacji Sportowej 

"SALESIA". Jednocześnie, jak 

wynika z oświadczenia Dyrektora 

NIW-CRSO, stowarzyszenie nie 

złożyło innej oferty w ramach 

konkursu.

Podmiot ujawniony w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS (numer KRS 

0000028835). Zgodnie z Regulaminem konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Edycja 2020. 

Priorytety 2-4, każda organizacja uprawniona do udziału w konkursie może złożyć jedną ofertę. W 

związku z faktem, że stowarzyszenie złożyło tylko jedną ofertę istnieje podstawa do uznania za 

oczywistą omyłkę wpisania w danych wnioskodawcy oddziału terenowego tego stowarzyszenia 

niewpisanego do KRS i potraktowania złożonej oferty – zgodnie z rekomendacją Dyrektora NIW-

CRSO – jako złożonej przez Stowarzyszenie Lokalne Slezjańskiej Organizacji Sportowej "SALESIA" z 

siedzibą w Świętochłowicach. 

Rozstrzygniecie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego: UZNANIE 

ODWOŁANIA. 
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3

Towarzystwo Salezjańskie – 

Inspektoria (Prowincja) im. św. 

Stanisława Kostki w Warszawie

Warszawa (REGON 

040003540; NIP 

1131083010) 14670

Brak informacji o statusie prawnym 

oddziału terenowego Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. św. Józefa w 

Różanymstoku działającego w ramach 

struktur Towarzystwa Salezjańskiego - 

inspektorii (Prowincji) im. św. Stanisława 

Kostki w Warszawie.

Oferent przedstawił dokumenty 

potwierdzające powołanie 

oddziału terenowego (wpis do 

rejestru prowadzonego przez 

Starostę Powiatowego 

w Sokółce).

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytety 2-4 dopuszcza 

złożenie oferty przez oddział terenowy stowarzyszenia tzw. rejestrowego, posiadający osobowość 

prawną, niezależnie od jednostki macierzystej. Materiały przedstawione przy odwołaniu nie 

potwierdzają utworzenia oddziału stowarzyszenia, a tylko założenie placówki oświatowej. 

Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z 

oświadczeniem Oferenta jest on kościelną osobą prawną, organem prowadzącym Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. św. Józefa w Różanymstoku (MOS). Przepisy prawne powszechnie 

obowiązujące nie dają podstawy do uznania osobowości prawnej MOS. 

W dniu 22 stycznia 2020 r. pracownik NIW-CRSO, Pan Stefan Kołucki złożył w formie 

dokumentowej (wiadomość elektroniczna z ww. dnia) oświadczenie wiedzy, zgodnie z którym: 

„.Jedyną ofertą jaką Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) im. św. Stanisława Kostki 

z siedzibą w Warszawie złożyło w ramach otwartego konkursu ofert FIO 2020, Priorytety 2-4 była 

oferta pod numerem 14670. Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) im. św. 

Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie w złożonej ofercie oświadczyło, iż działa w formie 

prawnej jako Kościół / związek wyznaniowy na podstawie zaświadczenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji DWRMNiE-WRP-6533-4/2019. Zgodnie z Regulaminem konkursu 

załączniki do oferty nie są wymagane, a Oferent oświadczył w ofercie, iż jest podmiotem 

uprawnionym do udziału w konkursie. W przypadku przeznaczenia oferty do dofinansowania, na 

etapie podpisywania umowy dotacyjnej Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających jego osobowość prawną. Na etapie naboru ofert takie dokumenty 

nie są wymagane”. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytety 2-4, 

każda organizacja uprawniona do udziału w konkursie może złożyć jedną ofertę. W związku z 

faktem, iż organizacja złożyła tylko jedną ofertę istnieje podstawa do uznania za oczywistą omyłkę 

identyfikacji oferenta jako kościelnej osoby prawnej i potraktowania złożonej oferty, jako złożonej 

przez Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) im. św. Stanisława Kostki w Warszawie, 

nie zaś Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Józefa w Różanymstoku działający w ramach 

struktur Towarzystwa jako jego oddział terenowy. Wzmiankę o oddziale terenowym wobec jego 

sprzeczności z przepisami prawa traktuje się jako nieistniejącą (oczywistą omyłkę Oferenta). 

Wobec powyższego odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Rozstrzygniecie Przewodniczącego 

Komitetu do spraw Pożytku Publicznego: UZNANIE ODWOŁANIA. 
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4 Federacja Konsumentów

Warszawa (KRS 

0000075284) 15136

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Oddział terenowy Federacja 

Konsumentów Oddział Gniezno nie 

widnieje w Rubryce 3 Jednostki lub 

oddziały ujawnionym we wpisie tego 

podmiotu (stowarzyszenia Federacja 

Konsumentów) w rejestrze stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej KRS.

Oferent uzasadnia, iż Regulamin 

konkursu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Edycja 2020. 

Priorytety 2-4 dopuszcza udział 

oddziałów terenowych 

nieposiadających osobowości 

prawnej. Jako załącznik do 

odwołania przesłane zostało 

Sprawozdanie finansowe 

Federacji Konsumentów za rok 

2018, w celu wykazania 

zróżnicowania struktury 

Stowarzyszenia (faktycznego 

istnienia oddziału). 

Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Według wydruku 

informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

KRS – Federacja Konsumentów Oddział w Rzeszowie nie jest samodzielnym stowarzyszeniem ani 

oddziałem terenowym posiadającym osobowość prawną. Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytety 2-4 dopuszcza złożenie oferty przez oddział terenowy 

organizacji posiadający osobowość prawną niezależnie od jednostki macierzystej. Jednakże, jak 

wynika z ww. wydruku KRS nie został on wpisany do rubryki 3 Działu 2 KRS dla stowarzyszenia 

Federacja Konsumentów. Przesłane dokumenty (Sprawozdanie finansowe Federacji 

Konsumentów za rok 2018) nie stanowią wystarczającej podstawy, aby uznać formalny fakt 

utworzenia oddziału terenowego. Tym samym stwierdzić należy, że Oferent nie przesłał 

dokumentów potwierdzających utworzenie oddziału. Stąd, zgodnie z rekomendacją Dyrektora 

NIW-CRSO, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zdecydował o ODMOWIE 

UZNANIA ODWOŁANIA.

5 Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Rzeszów (REGON 

040012153; NIP 

8133221833) 15250

Brak informacji o statusie prawnym 

oddziału terenowego Ośrodka 

Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego 

Caritas w Myczkowcach działającego w 

ramach struktur Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej.

Oferent przedstawił dokumenty 

potwierdzające powołanie 

oddziału przez Biskupa 

Rzeszowskiego.

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytety 2-4 dopuszcza 

złożenie oferty przez oddział terenowy organizacji posiadający osobowość prawną niezależnie od 

jednostki macierzystej. Materiały przedstawione przy odwołaniu potwierdzają utworzenie 

oddziału. Wobec powyższego – zgodnie z rekomendacją Dyrektora NIW-CRSO – odwołanie 

zasługuje na uwzględnienie.

Rozstrzygniecie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego: UZNANIE 

ODWOŁANIA. 

6

Towarzystwo ALTUM Programy 

Społeczno- Gospodarcze

Rzeszów (KRS 

0000011499) 15372

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Oddział terenowy 

Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-

Gospodarcze nie widnieje w Rubryce 3 

Jednostki lub oddziały Działu 2 

ujawnionym we wpisie tego podmiotu 

(stowarzyszenia Towarzystwo ALTUM 

Programy Społeczno- Gospodarcze) w 

rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej KRS.

Oferent wskazuje w treści 

odwołania, iż oddział funkcjonuje 

w Radomiu od 19 lat. Oferent nie 

przesłał jednak dokumentów 

potwierdzających utworzenie 

oddziału posiadającego osobność 

prawną, nie uzasadnił dlaczego 

oddział nie został wpisany do

KRS.

Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Według wydruku 

informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

KRS – Oddział terenowy Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze nie jest 

samodzielnym stowarzyszeniem. Jak wynika z KRS nie został on wpisany do rubryki 3 Działu 2 w 

KRS stowarzyszenia Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze. Oferent nie przesłał 

dokumentów potwierdzających utworzenie oddziału. Stąd, zgodnie z rekomendacją Dyrektora 

NIW-CRSO, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zdecydował o ODMOWIE 

UZNANIA ODWOŁANIA.
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7 Federacja Konsumentów

Warszawa (KRS 

0000075284) 15381

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Oddział terenowy Federacja 

Konsumentów Oddział w Rzeszowie nie 

widnieje w Rubryce 3 Jednostki lub 

oddziały Działu 2 w ujawnionym we 

wpisie tego podmiotu (stowarzyszenia 

Federacja Konsumentów) w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej KRS.

Oferent uzasadnia, iż Regulamin 

konkursu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Edycja 2020. 

Priorytety 2-4 dopuszcza udział 

oddziałów terenowych nie 

posiadających osobowości 

prawnej. Jako załącznik do 

odwołania przesłane zostało 

Sprawozdanie finansowe 

Federacji Konsumentów za rok 

2018, w celu wykazania 

zróżnicowania struktury 

Stowarzyszenia (faktycznego 

istnienia oddziału).

Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Według wydruku 

informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru stowarzy  szeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

KRS – Federacja Konsumentów Oddział w Rzeszowie nie jest samodzielnym stowarzyszeniem. Jak 

wynika z KRS nie został on wpisany do rubryki 3 w Dziale 2 wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej KRS stowarzyszenia Federacja Konsumentów. Przesłane dokumenty (Sprawozdanie 

finansowe Federacji Konsumentów za rok 2018) nie stanowią wystarczającej podstawy, aby uznać 

za spełnione warunki konkursu dotyczące podmiotów uprawnionych do składania wniosków. Tym 

samym stwierdzić należy, że Oferent nie przesłał dokumentów potwierdzających utworzenie 

oddziału. Stąd, zgodnie z rekomendacją Dyrektora NIW-CRSO, Przewodniczący Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego zdecydował o ODMOWIE UZNANIA ODWOŁANIA.

8 Fundacja Kreatywny Umysł

Bielice (KRS 

0000611657) 15410

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Podmiot realizujący zadanie 2-

letnie w ramach ubiegłorocznej edycji 

konkursu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich (223/11/2019). 

Oferent uzasadnia, iż oferta 

dofinansowana w ramach FIO 

2019 (223/11/2019) została 

złożona przez oddział terenowy 

posiadający osobowość prawną 

(Oddział w Wysinie), zaś oferta 

15410 została złożona przez 

zarząd główny organizacji w 

imieniu Fundacji Kreatywny 

Umysł z siedzibą w Bielicach.

Oddział Fundacji Kreatywny Umysł w Wysinie ujawniony został we wpisie tej fundacji w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS (Rubryka 3 Jednostki lub oddziały w Dziale 2). 

Posiada wiec osobowość prawną. Zgodnie z Regulaminem konkursu, Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytety 2-4 podmioty realizujące zadania 2-letnie, dofinansowane 

w ramach FIO 2019 są podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie FiO 2020. Zadanie 

realizowane w ramach FIO 2019, realizowane jest przez oddział terenowy organizacji posiadający 

osobowość prawną, który jest podmiotem odrębnie uprawnionym do realizacji projektu w ramach 

konkursu, nie jest wliczany do tego limitu. W związku z tym zarząd główny jest podmiotem 

uprawnionym do udziału w konkursie FIO 2020. Wobec powyższego – zgodnie z rekomendacją 

Dyrektora NIW-CRSO – odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Rozstrzygniecie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego: UZNANIE 

ODWOŁANIA. 

9 Fundacja Prodeste

Opole (KRS 

0000316914) 15589

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Oddział terenowy Fundacja 

Prodeste - Filia Toruń nie widnieje w 

Rubryce 3 Jednostki lub oddziały Działu 2 

w ujawnionym we wpisie tego podmiotu 

(Fundacja Prodeste) w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej KRS.

Oferent uzasadnia, iż oddział 

terenowy został wpisany przez 

pomyłkę do oferty, a oferta 

została złożona przez zarząd 

główny organizacji. Jednocześnie, 

jak wynika z oświadczenia 

Dyrektora NIW-CRSO, Fundacja 

nie złożyła innej oferty w ramach 

konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytety 2-4, 

każda organizacja uprawniona do udziału w konkursie może złożyć jedną ofertę. W związku z 

faktem, iż organizacja złożyła tylko jedną ofertę istnieje podstawa do uznania za oczywistą omyłkę 

identyfikacji oferenta jako Oddział terenowy Fundacja Prodeste - Filia Toruń i potraktowania 

złożonej oferty, jako złożonej przez Fundację Prodeste z siedzibą w Opolu. Wobec powyższego – 

zgodnie z rekomendacją Dyrektora NIW-CRSO – odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Rozstrzygniecie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego: UZNANIE 

ODWOŁANIA
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10

Stowarzyszenie RKW Ruch 

Kontroli Wyborów Ruch 

Kontroli Władzy

Warszawa (KRS 

0000589796) 16690

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Oddział terenowy 

Stowarzyszenie RKW Oddział Łódź nie 

widnieje w Rubryce 3 Jednostki lub 

oddziały Działu 2 w ujawnionym we 

wpisie tego podmiotu (Stowarzyszenie 

RKW) w rejestrze stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej KRS.

Oferent przedstawił dokumenty 

potwierdzające złożenie wniosku 

do sądu rejestrowego Krajowego 

Rejestru Sądowego o rejestrację 

oddziału terenowego.

Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy jest wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS (stowarzyszenie rejestrowe). Regulamin konkursu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytety 2-4 dopuszcza złożenie oferty przez 

oddział terenowy organizacji posiadający osobowość prawną niezależnie od jednostki 

macierzystej. Materiały przedstawione przy odwołaniu potwierdzają złożenie do sądu 

rejestrowego wniosku o wpis do KRS oddziału terenowego stowarzyszenia w Łodzi. 

Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Według wydruku 

informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

KRS Stowarzyszenie RKW nie posiada oddziałów terenowych. Jak wynika z art. 10a ust. 5 ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713), terenowa jednostka 

organizacyjna stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną, jeżeli tak stanowi statut 

stowarzyszenia jednak uzyskuje ją i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Z kolei według art. 20 ust. 1b  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.): wpis [w Krajowym Rejestrze Sądowym] jest 

dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze. Z kolei z art. 20a ust. 1 powołanej ustawy 

wynika, że wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego 

wpływu do sądu.

Wobec powyższego – pomimo rekomendacji Dyrektora NIW-CRSO (jednoznacznego uznania 

przedmiotowego odwołania) – Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kierując 

się utrwaloną w praktyce rozpatrywania odwołań od oceny formalnej w ramach programów 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zasadą zaufania do organizacji trzeciego sektora podjął 

decyzję o WARUNKOWYM UZNANIU ODWOŁANIA; przed ewentualnym dofinansowaniem 

projektu Dyrektor NIW-CRSO musi zweryfikować posiadanie przez oddział terenowy osobowości 

prawnej (kwestię wpisu oferenta do KRS). 

6 z 6


