
 

ZARZĄDZENIE NR 02/11/2021 
DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI  

– CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku 
ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego  

zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia 
infrastruktury organizacji pożytku publicznego 

     Na podstawie art. 27ab ust. 5 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 33, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4,  
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 4 i 5 oraz 
§ 8 ust. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania 
Organizacji Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2051) oraz § 5 ust. 6 załącznika  
do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia  
15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 989), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu 
Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego 
wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku 
publicznego. 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.  

§ 2. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi w formie 
powierzania realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji. 

§ 3. 

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
2) na tablicy ogłoszeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego, 
3) na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego www.niw.gov.pl. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 roku. 
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