Zgłoszone uwagi w dniach 20 września – 11 października 2021 roku
w ramach konsultacji projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku
ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji albo wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego

Lp.

1.

Aktualny zapis
w projekcie ogłoszenia
wraz nr. punktu
Definicje i skróty
środki trwałe – zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy
z dnia 29 wrześ nia 1994 r.
o rachunkowoś ci (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 217) są to
rzeczowe aktywa trwałe
i zró wnane z nimi,
o przewidywanym okresie
ekonomicznej uż ytecznoś ci
dłuż szym niż rok,
kompletne, zdatne do
uż ytku i przeznaczone na
potrzeby jednostki, któ rych
wartoś ć nie przekracza
10 000 zł

UWAGI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM
Sugerowana zmiana
Podmiot
Uwaga przyjęta albo
(konkretny sugerowany
Uzasadnienie
zgłaszający
nieprzyjęta
zapis punktu)
propozycje
(wraz z uzasadnieniem)
Definicje i skróty
Z aktualnego brzmienia
Stowarzyszenie Uwaga przyjęta
zapisu wynika, że Ustawa
Zielona Energia
środki trwałe – zgodnie
o
rachunkowości
Miękini
z art. 3 ust. 1 pkt 15
ustawy z dnia 29 wrześ nia ogranicza wartości
środków trwałych
1994 r. o rachunkowoś ci
do 10 tys. zł, co nie jest
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
prawdą.
217) są to rzeczowe
aktywa trwałe i zró wnane
z nimi, o przewidywanym
okresie ekonomicznej
uż ytecznoś ci dłuż szym niż
rok, kompletne, zdatne do
uż ytku i przeznaczone na
potrzeby jednostki.

2. Rodzaj zadania

2. Rodzaj zadania

2. Celem zadania jest
wzmocnienie potencjału
mniejszych organizacji
pożytku publicznego
poprzez wyrównywanie ich
szans polegające na
realizacji jednego z dwóch
działań:

2. Celem zadania jest
wzmocnienie potencjału
mniejszych organizacji
pożytku publicznego
poprzez wyrównywanie
ich szans polegające na
realizacji jednego z dwóch
lub obu działań:

2. Rodzaj zadania

2. Rodzaj zadania

4. W ramach konkursu
uprawniona organizacja
pożytku publicznego może
złożyć tylko jedną ofertę
i tylko na jedno działanie,
np. udział w szkoleniu albo
zakup sprzętu, albo
dostosowanie
pomieszczenia.

4. W ramach konkursu
uprawniona organizacja
pożytku publicznego może
złożyć tylko jedną ofertę i
tylko na jedno działanie,
np. udział w szkoleniu,
zakup
sprzętu/dostosowanie
pomieszczenia itp.

2.

3.

Ograniczenie typów
działań do wyboru między
jednym z dwóch zakresów
sztucznie ogranicza
możliwość realizacji
ofert/zadań przez
organizacje. Potrzeby w
zakresie np. rozbudowy
strony www oraz
podnoszenia kompetencji
pracowników mogą
dotyczyć tej samej
organizacji, a potrzeba
wyboru która z potrzeb
jest pilniejsza, bądź
bardziej „warta”
dofinansowania nie
wydaje się działaniem
rozwojowym w
organizacji.
Wskazanie trzech form
„działań” („udział w
szkoleniu albo zakup
sprzętu, albo
dostosowanie
pomieszczenie”) jest
zawężeniem rozwiązań,
które wskazano w typach
działań, gdzie zakup
sprzętu i dostosowanie
pomieszczenia składają się
na jedno działanie, a nie
na dwa działania odrębne.
Zawężenie, które

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

Uwaga przyjęta
Zostanie wprowadzony
zapis:
2. Rodzaj zadania
2. Celem zadania jest
wzmocnienie potencjału
mniejszych organizacji
pożytku publicznego
poprzez wyrównywanie ich
szans polegające na
realizacji co najmniej
jednego z dwóch działań:

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

Uwaga przyjęta
Zostanie wprowadzony
zapis:
2. Rodzaj zadania
4. W ramach konkursu
uprawniona organizacja
pożytku publicznego może
złożyć tylko jedną ofertę.

4.

2. Rodzaj zadania

2. Rodzaj zadania

4. W ramach konkursu
uprawniona organizacja
pożytku publicznego może
złożyć tylko jedną ofertę
i tylko na jedno działanie,
np. udział w szkoleniu albo
zakup sprzętu, albo
dostosowanie
pomieszczenia.

4. W ramach konkursu
uprawniona organizacja
pożytku publicznego może
złożyć tylko jedną ofertę
i tylko na jedno działanie
określone w 2 ust. 2
pkt 1 lub 2, np. zakup
sprzętu i dostosowanie
strony internetowej lub
udział w seminariach
i wizytach studyjnych.

wskazano w obecnym
brzmieniu regulaminu
(„np. udział w szkoleniu
albo zakup sprzętu, albo
dostosowanie
pomieszczenia”)
spowoduje, że niemożliwa
będzie realizacja ofert
łączących zakupy
i dostosowanie
pomieszczeń (np. „remont
pomieszczenia polegający
na wykonaniu sufitu
podwieszanego wraz
z zakupem rzutnika
sufitowego”).
Takie zawężenie wydaje
się niezgodne z zapisami
punktu 2 ust. 2, tj. „Celem
zadania jest wzmocnienie
potencjału mniejszych
organizacji pożytku
publicznego poprzez
wyrównywanie ich szans
polegające na realizacji
jednego z dwóch działań.
Ponadto ograniczenie
np. tylko do szkoleń, kiedy
często są one łączone
z wizytami studyjnymi, a
kursy z seminariami może
być dla małych organizacji
nieefektywne, a na etapie
składania ofert również

Towarzystwo
Przyjaciół
Chorych
w Skarżysku
-Kamiennej

Uwaga częściowo przyjęta
Zostanie wprowadzony
zapis:
2. Rodzaj zadania
4. W ramach konkursu
uprawniona organizacja
pożytku publicznego może
złożyć tylko jedną ofertę.

budzić duże wątpliwości,
np. jeśli organizacja
chciałaby zainwestować w
kadrę i sfinansować
szkolenia dla dwóch osób,
przy czym jedna miałaby
brać udział w
konferencjach
branżowych a druga pójść
na kurs rachunkowości w
NGO – taka konstrukcja
regulaminu nie
dopuszczałaby złożenia
tego rodzaju oferty.
3. Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych
na realizację zadania

3. Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych
na realizację zadania

2. Organizacja pożytku
publicznego może ubiegać
się o dotację w wysokości
5. do 10 000 zł.

2. Organizacja pożytku
publicznego może ubiegać
się o dotację w wysokości
do 50 000 zł.

5. Podmioty uprawnione
6. do udziału w konkursie
1. Podmiotami

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie
Usunięcie podpkt. 2

Duże organizacje
parasolowe pragnące
wesprzeć swoje oddziały
czy organizacje zrzeszone
nie będą w stanie
zaproponować działań
ogólnopolskich w
proponowanej kwocie.

Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego

Taki zapis wyklucza z
udziału duże organizacje,
które także odczuły czas

Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia

Uwaga nieprzyjęta
Założeniem konkursu jest,
aby jak najwięcej organizacji
mogło otrzymać dotację na
realizację zadania, więc
ze względu na ograniczoną
pulę środków finansowych
przeznaczonych na ten
konkurs kwota dotacji nie
jest wyższa niż 10 000 zł.
Poza tym z dotacji w ramach
tego konkursu nie mogą być
sfinansowane wydatki
majątkowe powyżej
10 000 zł, więc stąd również
to ograniczenie.
Uwaga nieprzyjęta
Ten konkurs kierujemy do
organizacji pożytku

uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

osiągnęły łączną kwotę
przychodów za 2019 rok
nie wyższą niż 100 000 zł.

pandemii i kwestie
związane z zapaścią
finansową.

Rozsianego

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie

Proponowany zapis
wykluczał z udziału w

Mazowieckie
Uwaga nieprzyjęta
Stowarzyszenie Konkurs kierowany jest

1) mają status organizacji
pożytku publicznego i nie
są postawione w stan
likwidacji albo upadłości
zarówno na dzień złożenia
oferty, jak i zawarcia
umowy oraz przez cały czas
realizacji zadania oraz

publicznego o najmniejszych
przychodach, czyli do tych,
których łączny przychód nie
przekroczył 100 000 zł.
Biorąc pod uwagę dane
zawarte w bazie
sprawozdań organizacji
pożytku publicznego, roczny
przychód blisko połowy
organizacji pożytku
publicznego nie przekracza
100 000 zł.

2) osiągnęły łączną kwotę
przychodów za 2019 rok
nie wyższą niż 100 000 zł
oraz
3) zamieściły w terminie
sprawozdania za 2019 rok i
– jeśli były do tego
zobowiązane – również za
lata wcześniejsze, tj. za
2017 i 2018 rok, w bazie
sprawozdań organizacji
pożytku publicznego
www.niw.gov.pl/opp/spra
wozdania-opp (dotyczy to
organizacji, które posiadały
status organizacji pożytku
publicznego w 2019 roku).
5. Podmioty uprawnione
7. do udziału w konkursie

1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

1) mają status organizacji
pożytku publicznego i nie
są postawione w stan
likwidacji albo upadłości
zarówno na dzień złożenia
oferty, jak i zawarcia
umowy oraz przez cały czas
realizacji zadania oraz

1) mają status organizacji
pożytku publicznego i nie
są postawione w stan
likwidacji albo upadłości
zarówno na dzień złożenia
oferty, jak i zawarcia
umowy oraz przez cały
czas realizacji zadania
oraz

2) osiągnęły łączną kwotę
przychodów za 2019 rok
nie wyższą niż 100 000 zł
oraz
3) zamieściły w terminie
sprawozdania za 2019 rok i
– jeśli były do tego
zobowiązane – również za
lata wcześniejsze, tj. za
2017 i 2018 rok, w bazie
sprawozdań organizacji
pożytku publicznego
www.niw.gov.pl/opp/spra
wozdania-opp (dotyczy to
organizacji, które posiadały
status organizacji pożytku
publicznego w 2019 roku).
2. Wymóg dotyczący
terminowego

konkursie organizacje
o statusie opp, które mają
przychód większy niż
100 000zł z powodu
otrzymania dotacji
konkursowych ze źródeł
publicznych na realizację
celów statutowych, np.
usług wspierających
rodziny z osobami
niepełnosprawnymi.

Z tych otrzymanych
dotacji nie ma możliwości
finansowania zadania
dotyczącego wzrostu
2) [usunięcie]
kompetencji albo
3) zamieściły w terminie
wzmocnienia elementów
sprawozdania za 2019 rok infrastruktury organizacji
i – jeśli były do tego
pożytku publicznego oraz
zobowiązane – również za wzmocnienie potencjału
lata wcześniejsze, tj. za
mniejszych organizacji
2017 i 2018 rok, w bazie
pożytku publicznego
sprawozdań organizacji
poprzez wyrównywanie
pożytku publicznego
ich szans polegające na
www.niw.gov.pl/opp/spra realizacji jednego z dwóch
wozdania-opp (dotyczy to działań:
organizacji, które
cyt.
posiadały status
organizacji pożytku
„1) wzroście kompetencji
publicznego w 2019 roku). osób, w tym pracowników
i wolontariuszy,
2. Wymóg dotyczący
działających w
terminowego
organizacjach pożytku
zamieszczenia
publicznego poprzez m.in.

na Rzecz Dzieci
i Młodzieży
z Mózgowym
Porażeniem
Dziecięcym
"Krok Dalej"

do organizacji pożytku
publicznego o najmniejszych
przychodach, czyli do tych,
których łączny przychód nie
przekroczył 100 000 zł,
ze względu na ograniczoną
pulę środków finansowych
przeznaczonych na ten
konkurs. Biorąc pod uwagę
dane zawarte w bazie
sprawozdań organizacji
pożytku publicznego, roczny
przychód blisko połowy
organizacji pożytku
publicznego nie przekracza
100 000 zł.

zamieszczenia sprawozdań
w bazie sprawozdań

sprawozdań w bazie
sprawozdań

udział w szkoleniach,
kursach, studiach,
seminariach,
konferencjach, wizytach
studyjnych oraz uzyskanie
uprawnień i certyfikatów,
2) wzmocnieniu
infrastruktury organizacji
pożytku publicznego
poprzez m.in. stworzenie
lub modyfikację strony
internetowej organizacji,
zakup sprzętu
niezbędnego do
prowadzenia działalności
pożytku publicznego,
dostosowanie (np. remont,
adaptacja) pomieszczeń
do prowadzenia
działalności pożytku
publicznego. „
Sytuacja dotyczy np.
naszej organizacji.
Przychód ogółem w 2019r.
- 519 457,91
z działalności
nieodpłatnej: 512 457,91
z tego dotacje: 420 709,39
Pozostałe przychody z
nieodpłatnej działalności –
91 748,52, w tym m.in.

składki członkowskie 5
852
z 1% podatku 39 397,20
Z odpłatnej działalności –
7 000,00
Z wielkim trudem
otrzymane dotacje ze
środków publicznych
wykluczają nas z udziału
w Waszym konkursie. A
tak bardzo chcielibyśmy
zmodernizować naszą
stronę internetową aby
była dostępna dla
wszystkich
zainteresowanych albo
przeprowadzić remont
naszej sali doświadczania
świata, albo unowocześnić
wyposażenie sali klubowej
dla naszych
podopiecznych.
O konkursowe dotacje
publiczne występujemy
aby umożliwić naszym
podopiecznym bezpłatny
dostęp do zajęć
terapeutycznych,
usprawniających,
do rehabilitacji społecznej.
Dlatego uważamy, że zapis
zaproponowany

w punkcie 5.1.2) Projektu
Ogłoszenia konkursowego
jest dla takich organizacji
jak nasza niesprawiedliwy.
5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie

1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

1) mają status organizacji
8. pożytku publicznego i nie
są postawione w stan
likwidacji albo upadłości
zarówno na dzień złożenia
oferty, jak i zawarcia
umowy oraz przez cały czas
realizacji zadania oraz

1) w dniu złożenia
wniosku mają status
organizacji pożytku
publicznego i nie są
postawione w stan
likwidacji albo upadłości
zarówno na dzień złożenia
oferty, jak i zawarcia
umowy oraz przez cały
czas realizacji zadania
oraz

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie

1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
9. w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

(…)

(…)

2) osiągnęły łączną kwotę

2) osiągnęły łączną kwotę

Proponuję dokładnie
określić na kiedy
organizacja powinna
posiadać status OPP.
W zaproponowanym
projekcie nie wiadomo,
czy chodzi o dzień
ogłoszenia konkursu,
złożenia wniosku,
zakończenia naboru czy
może podpisania wniosku.
Należy doprecyzować ten
zapis, proponuję, aby był
to stan na dzień złożenia
wniosku.

Fundacja
Wolności

Uwaga nieprzyjęta

Dziś, tj. w dniu 29
września 2021 każda OPP
ma już sporządzone
sprawozdanie finansowe
za rok 2020 (tym samym
kwota przychodów jest
znana i nie ulegnie
zmianie), więc nie ma
sensu brać pod uwagę
nieaktualnych danych.

Fundacja
Wolności

Uwaga przyjęta

W tym punkcie jest
dokładnie określone, że
status organizacji pożytku
publicznego organizacje
muszą mieć m.in. na dzień
złożenia oferty, czyli w dniu
złożenia wniosku.

10.

przychodów za 2019 rok
nie wyższą niż 100 000 zł
oraz

przychodów za 2020 rok
nie wyższą niż 100 000 zł
oraz

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie

1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

(…)

(…)

2) osiągnęły łączną kwotę
przychodów za 2019 rok
nie wyższą niż 100 000 zł
oraz

2) osiągnęły łączną kwotę
przychodów za 2020 rok
nie wyższą niż 100 000 zł
oraz

Co więcej mogłoby dojść
do sytuacji, gdy
organizacja z niskimi
przychodami w roku 2020
(np. wskutek pandemii)
nie będzie uprawniona
do udziału w konkursie,
a takie prawo będzie
przysługiwać organizacji,
która osiągnęła w roku
2020 przychody
na poziomie ponad 1
00 tys. zł. Analogicznie
należy zmienić zapisy
dot. kryteriów oceny
formalnej.
Odniesienie do 2019 roku
dla konkursu ogłaszanego
w 2021 roku i
przewidującego realizację
działań w 2022 roku nie
wydaje się właściwe. Dla
ustalenia
kwalifikowalności
oferenta winien być brany
pod uwagę rok 2020.
Również dlatego, że w
2020 roku przychody
wielu organizacji
poważnie obniżyły się
(w związku z COVID
i obostrzeniami dot.
COVID), co wzmacnia
potrzebę i konieczność

KujawskoUwaga przyjęta
Pomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie
1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału
w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:
(…)
2) osiągnęły łączną kwotę
przychodów za 2019 rok
nie wyższą niż 100 000 zł
11. oraz

12.

5. Podmioty uprawnione
do udziału w konkursie
1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału

adresowania do nich
planowanego wsparcia
i weryfikacji wyniku
finansowego za 2020 rok.
5. Podmioty uprawnione Sytuacja finansowa
do udziału w konkursie
organizacji nie jest na tyle
stabilna/trwała, aby
1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału uznawać przychód
jednego roku za
w konkursie są wyłącznie
miarodajny dla organizacji
organizacje pożytku
i stanowiący warunek
publicznego, które:
udziału w konkursie.
(…)
Ponieważ celem konkursu
2) osiągnęły łączną kwotę jest „wzmocnienie
potencjału mniejszych
przychodów za każdy
organizacji pożytku
kolejny rok w okresie
od 2018 do 2020 rok nie publicznego poprzez
wyższą niż 100 000 zł oraz wyrównywanie ich szans”
potwierdzeniem
potencjału winny być
wyniki/przychód
organizacji za okres trzech
lat przed rokiem, w
którym ogłaszany jest
konkurs. Jeżeli organizacja
w każdym z trzech ww. lat
nie uzyskała przychodu
przekraczającego 100 tys.
zł jest kwalifikowalnym
oferentem.
5. Podmioty uprawnione 15 października mija
do udziału w konkursie
termin złożenia
sprawozdania OPP
1. Podmiotami
uprawnionymi do udziału za 2020 rok. Ogłoszenie

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

Uwaga nieprzyjęta

Fundacja
Wolności

Uwaga przyjęta

Taki zapis w ogłoszeniu
konkursowym mógłby
spowodować ograniczenie
liczbę organizacji
uprawnionych do udziału
w konkursie.

w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

w konkursie są wyłącznie
organizacje pożytku
publicznego, które:

(…)

(…)

3) zamieściły w terminie
sprawozdania za 2019 rok
i – jeśli były do tego
zobowiązane – również
za lata wcześniejsze, tj. za
2017 i 2018 rok, w bazie
sprawozdań organizacji
pożytku publicznego
www.niw.gov.pl/opp/spra
wozdania-opp (dotyczy to
organizacji, które posiadały
status organizacji pożytku
publicznego w 2019 roku).

3) zamieściły w terminie
sprawozdania za 2020
rok i – jeśli były do tego
zobowiązane – również za
lata wcześniejsze, tj. za
2018 i 2019 rok, w bazie
sprawozdań organizacji
pożytku publicznego
www.niw.gov.pl/opp/spra
wozdania-opp (dotyczy to
organizacji, które
posiadały status
organizacji pożytku
publicznego w 2020
roku).

6. Termin i warunki
realizacji zadania

6. Termin i warunki
realizacji zadania

3. W ofercie w pkt. III.3
Syntetyczny opis zadania
należ y podać :
1) w jaki sposó b działania
13. opisane w ofercie wpisują
się w cel zadania
konkursowego,
2) w jaki sposó b
organizacja zamierza
zrealizować zaplanowane
działania,

konkursu zapewne nastąpi
po tym dniu, wobec czego
należy rozliczyć
organizacje za ostatni rok
obrotowy a nie za rok
wcześniejszy. Ponadto
pozostawienie zapisu w
zaproponowanej formie
umożliwi ubieganie się o
środki OPP, która nie
złożyła w terminie
sprawozdania za rok
2020.

Pkt 2 Rodzaj zadania, pkt 4 Stowarzyszenie Uwaga nieprzyjęta
brzmi: „W ramach
Zielona Energia W pkt. 2. Rodzaj zadania
konkursu uprawniona
Miękini
3. W ofercie w pkt. III.3
został usunięty zapis
organizacja poż ytku
Syntetyczny opis zadania
w pkt. 4, że organizacja
publicznego
moż
e
złoż
y
ć
należ y podać :
pożytku publicznego będzie
1) w jaki sposó b działanie tylko jedną ofertę i tylko
mogła złożyć tylko jedną
na
jedno
działanie,
opisane w ofercie wpisuje
ofertę.
np. udział w szkoleniu
się w cel zadania
albo zakup sprzętu, albo
konkursowego,
dostosowanie
2) w jaki sposó b
pomieszczenia.”
organizacja zamierza
zrealizować zaplanowane Skoro ofertę można złożyć
działanie,
tylko na jedno działanie,

3) jaki wpływ na
organizację będzie miała
realizacja zaplanowanych
działań ,
4)dlaczego organizacja
panuje ponieś ć okreś lone
koszty, realizując
zaplanowane działania,
5) jakie organizacja ma
moż liwoś ci zrealizowania
zaplanowanych działań .
6. Termin i warunki
realizacji zadania
3. W ofercie w pkt. III.3
Syntetyczny opis zadania
należy podać:
(…),
14. 4) dlaczego organizacja
planuje ponieść określone
koszty, realizując
zaplanowane działania,
(…).

3) jaki wpływ na
organizację będzie miała
realizacja zaplanowanego
działania,
4) dlaczego organizacja
planuje ponieś ć określone
koszty, realizując
zaplanowane działanie,
5) jakie organizacja ma
moż liwoś ci zrealizowania
zaplanowanego działania.
6. Termin i warunki
realizacji zadania

6. Termin i warunki
realizacji zadania

3. W ofercie w pkt. III.3
Syntetyczny opis zadania
należy podać:
(…),
4) jaki jest wpływ
realizacji oferty na
zakres i wymiar działań
oferenta, w tym na
jakość planowanych
i realizowanych działań
statutowych,
(…).
6. Termin i warunki
realizacji zadania

3. W ofercie w pkt. III.3
Syntetyczny opis zadania
15. należy podać:
(…),
5) jakie organizacja ma
możliwości zrealizowania

3. W ofercie w pkt. III.3
Syntetyczny opis zadania
należy podać:
(…),
5) zasoby kadrowe,
rzeczowe i finansowe

to właściwym wydaje się
użycie liczby pojedynczej.
Brak konsekwencji może
wprowadzić w błąd
oferentów.
Liczba mnoga użyta jest
też w kryteriach oceny
merytorycznej pkt 8.11.

Odpowiedź na pytanie
wskazane w ppkt. 4)
brzmi… „dlatego, że tyle to
kosztuje”. Pytanie jest
niejasne i powodować
będzie raczej rozmycie
odpowiedzi i odejście od
kluczowej kwestii o której
winni informować
oferenci, tj. związek
między ofertą a realizacją
zadań statutowych
oferenta, w tym wpływie
na ich jakość.

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

Uwaga nieprzyjęta

Zakres pytania jest
niejasny (pytanie zwróci
raczej „puste” odpowiedzi
o „nieograniczonych
możliwościach oferenta”).
Wymagania zawarte we
wzorze oferty wskazanym
w regulaminie
(wymaganie opisów

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

Uwaga nieprzyjęta

O wpływie realizacji oferty
na działania organizacji jest
mowa w pkt. 3) jaki wpływ
na organizację będzie miała
realizacja zaplanowanych
działań.

W tym punkcie organizacja
powinna opisać, jakie ma
możliwości zrealizowania
zadania, w tym swoje
zasoby kadrowe, rzeczowe
i finansowe. Ocenie będzie
podlegać potencjał

zaplanowanych działań.

oferenta, które będą
w części 4.
wykorzystane do realizacji Charakterystyka Oferenta)
zadania.
są w tym zakresie
wystarczające.

6. Termin i warunki
realizacji zadania
2. W ofercie należy
szczegółowo – w ramach
prowadzonej działalności
pożytku publicznego –
uzasadnić potrzebę
16. realizacji danego działania
np. udziału osób
działających w organizacji
w szkoleniach, kursach,
seminariach itp., zakupu
sprzętu (np. biurowego,
edukacyjnego,
specjalistycznego)
9. Zawarcie umowy
4. Umowa może nie zostać
zawarta, jeżeli:

17.

9. Zawarcie umowy
4. Umowa nie może
zostać zawarta, jeżeli:”

organizacji do realizacji
zadania, a nie same zasoby.

Pytanie jak ocenić
i skalkulować koszt
wydatku na szkolenie czy
warsztaty skoro działanie
ma być realizowane przez
cały rok trudno będzie
skalkulować koszty
szczegółowo.

Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego

Uwaga nieprzyjęta

Zapis w projekcie oznacza,
że umowa może nie zostać
zawarta, ale również
dobrze może zostać
zawarta. Nie wiadomo kto
i w jakich okolicznościach
zdecyduje czy zostanie
zawarta czy nie.
Proponujemy zmianę na
zapis o tym, że umowa nie
może zostać zawarta
w razie wystąpienia
którejś ze wskazanych
przesłanek.

Fundacja
Wolności

Uwaga nieprzyjęta

Nie została przedstawiona
propozycja konkretnego
zapisu.

Decyzję w tej sprawie
podejmuje Dyrektor
NIW-CRSO.

11. Zasady sporządzania
sprawozdania
z wykonania zadania

11. Zasady sporządzania
sprawozdania
z wykonania zadania
Umożliwienie rozliczenia
ofert przez rezultaty bez
elementu rozliczeń
finansowych.

18.

Regulamin winien
przewidywać rozliczenie
przez rezultaty (lub
„równolegle” do
rozliczenia finansowego
rozliczenie przez
rezultaty).

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

Dotacje są o niskiej
wartości a rezultat ich
wdrażania zerojedynkowy. Konkurs daje
duże możliwości w
zakresie rozliczeń przez
rezultaty i jednocześnie
upowszechnienia tej
formuły wśród większej
liczby NGO.

Uwaga nieprzyjęta
Rozliczenie dotacji musi być
zgodne z regulacjami
zawartymi w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057,
z późn. zm.)
oraz ustawie z 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305,
z późn. zm.).

UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM
Lp.

1.

Uwagi
W części „2. Rodzaj
zadania”, w punkcie 4
zapisano, że „W ramach
konkursu uprawniona
organizacja pożytku
publicznego może złożyć
tylko jedną ofertę i tylko
na jedno działanie, np.
udział w szkoleniu albo
zakup sprzętu, albo

Sugerowana zmiana
Proponuję dokładnie określić, czy
oferta może dotyczyć udziału
w tylko jednym szkoleniu (jak
w punkcie 2.4) czy w kilku
szkoleniach (jak wynika z punktu
6.2). Proponuję w ogóle znieść
zapis o ograniczeniu oferty do
jednego działania, gdyż jest
nieprecyzyjny oraz ogranicza
wnioskodawców.

Uzasadnienie
Rozbieżność zapisów
będzie powodować
problemy dla
wnioskodawców oraz dla
osób mających oceniać
złożone wnioski.

Podmiot
zgłaszający
propozycje
Fundacja
Wolności

Uwaga przyjęta albo
nieprzyjęta
(wraz
z uzasadnieniem)
Uwaga przyjęta
Zostanie
wprowadzony zapis:
2. Rodzaj zadania
4. W ramach konkursu
uprawniona
organizacja pożytku
publicznego może

dostosowanie
pomieszczenia.”
Natomiast w części „6.
Termin i warunki
realizacji zadania” w
punkcie 2 napisano „np.
udziału osób działających
w organizacji w
szkoleniach, kursach,
seminariach itp.,”
(Punkt 9.4) „Umowa może
nie zostać zawarta, jeżeli:
(…)”

2.

złożyć tylko jedną
ofertę.

Proponuję po punkcie 7, dodać
punkt: „8) w skład organów
statutowych organizacji wchodzą
osoby będące członkami partii
politycznych.”

Propozycja dotyczy
wykluczenia z ubiegania
się o środki w konkursie
organizacji, w których
organach statutowych
zasiadają politycy.
Organizacja pozarządowe
z samej nazwy powinny
być niepowiązane
politycznie. Przyznawanie
przez publiczną instytucję
pieniędzy podatników dla
organizacji, w organach
których zasiadają politycy
będzie nieetyczne
i podważać zaufanie do
NIW-CRSO.
Wprowadzenie tego
zapisu podniesie
standardy etyczne nie
tylko konkursu,
ale i będzie wskazówką
dla organizacji
pozarządowych oraz

Fundacja
Wolności

Uwaga nieprzyjęta
W Polsce istnieje
wolność zrzeszania się
i nie możemy zabronić
członkom partii
politycznych działania
w organizacjach
pozarządowych.

Uwaga dot. części 11.
„Zasady sporządzania
sprawozdania
z wykonania zadania”
ogłoszenia.

Dodać po punkcie 7 pkt „8.
W ciągu 14 dni po
zaakceptowaniu sprawozdania
organizacja publikuje
sprawozdanie na swojej stronie
internetowej”.
Ewentualnie o treści:

3.

„8. W ciągu 14 dni po
zaakceptowaniu sprawozdań
NIW-CRSO publikuje
sprawozdania w swoim
Biuletynie Informacji Publicznej”.

Formularz wniosku (od
strony 15)

4.

polityków - należy wybrać
albo politykę albo
działalność pozarządową.
Poprawka spowoduje
Fundacja
większą jawność oraz
Wolności
dostępność informacji o
wydatkach środków
publicznych pochodzących
konkursu. Alternatywnie
można zamieścić zapis,
aby to NIW-CRSO
publikował wszystkie
sprawozdania w swoim
Biuletynie Informacji
Publicznej.

W formularzu wniosku powinny Jest to informacja bardzo
się znaleźć informacje o limitach ważna dla piszącego, a jest
znaków w konkretnych polach.
ona trudno dostępna.
Limity pojawiają się tylko
w generatorze, który
przepuszcza do kolejnych
zakładek dopiero po
wypełnieniu poprzednich.
Powoduje to, ze nie można
opracować wniosku w
wersji offline bez
„przeklikania się” przez
cały generator. Jest to
niepraktyczne
i konsumuje czas. Tak

Instytut Spraw
Obywatelskich

Uwaga nieprzyjęta
Brak jest zasadności,
aby wprowadzić
obowiązek
publikowania
sprawozdań z
realizacji zadania.
Zainteresowana osoba
może wystąpić o ich
udostępnienie w
trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176, z późn. zm.)
Uwaga przyjęta

Kryteria oceny
Kryteria oceny powinny być
merytorycznej (strona 19) wyjaśnione, szczegółowiej
opisane.

5.

ważna informacja, jak
limity znaków, powinna
być łatwa do znalezienia
i znajdować się w
formularzu offline
wniosku. Formularz
w wersji Word
(edytowalnej), z limitami
znaków, powinien być
załącznikiem do konkursu.
Piszący muszą wiedzieć
Instytut Spraw
jakie kryteria są brane pod Obywatelskich
uwagę i jak one są
rozumiane przez
operatora i oceniających.
Oferta jest adekwatna do
celów zadania
konkursowego/
Organizacja zrealizuje
zaplanowane działania
w sposób gwarantujący
odpowiednią jakość itd. są
sformułowane zbyt
ogólnie. Np. jak rozumieć:
odpowiednia jakość?
Każde kryterium powinno
być szczegółowiej opisane,
by nie budziło wątpliwości
i by piszący wiedział,
na co konkretnie ma
zwracać szczególną uwagę
i jak dany punkt będę
interpretować asesorzy.

Uwaga nieprzyjęta
Kryteria oceny
merytorycznej są
sformułowany
w sposób
wystarczający w
odniesieniu do tego
konkursu i są zgodne
z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1057,
z późn. zm.). Działania
opisane w ofercie
powinny odpowiadać
potrzebom
organizacji, a nie być
napisane pod kryteria
oceny.

Opisy do poszczególnych
punktów wniosku
(podpowiedzi, co należy
zawrzeć w danym polu)
nie są dostosowane do
tego szczególnego
konkursu.

6.

Opisy poszczególnych pól
wniosku powinny precyzyjnie
wskazywać jakich informacji
oczekuje się od wnioskodawcy.

Przykład: syntetyczny opis Instytut Spraw
zadania:
Obywatelskich
Opisz: grupę docelową,
sposób rozwiązywania jej
problemów/zaspokajania
potrzeb,
komplementarność
z innymi działaniami
podejmowanymi przez
organizację lub inne
podmioty) .
Załóżmy, że organizacja
planuje zakupić sprzęt
biurowy i wykonać
remont. Wskazówki
dotyczące opisu nie są
jasne. Jaką grupę docelową
mają opisać? Członków
organizacji, którzy będą
ze sprzętu/biura
korzystać, czy swoje grupy
docelowe, które pośrednio
skorzystają na tym, że
podniesie się jakość
działań organizacji?
Formularz nie powinien
być kalką wniosku na
działania tematyczne
(zwykły nabór FIO), ale
bardziej sprofilowany pod
kątem tego szczególnego
konkursu. Pytania
powinny dotyczyć tego,

Uwaga nieprzyjęta
Wzór formularza
oferty jest określony
rozporządzeniem
Przewodniczącego
Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego
z dnia 24 października
2018 r. w sprawie
wzorów ofert
i ramowych wzorów
umów dotyczących
realizacji zadań
publicznych oraz
wzorów sprawozdań
z wykonania tych
zadań (Dz. U.
poz. 2057) i nie
podlega on
modyfikacjom.

jak wzmocni się
organizacja, jej
pracownicy, członkowie,
wolontariusze, baza
sprzętowa, promocja itd.
Jak to wpłynie na
stabilność organizacji, jej
oddziaływanie na
otoczenie. Piszący nie
powinien musieć się
domyślać, jakie informacje
ma zawrzeć we wniosku.
Opisy (wymagane
informacje) do
poszczególnych punktów
powinny być
obszerniejsze, pomagające
piszącemu w zawarciu
wszystkich informacji,
które będą mieć znaczenie
przy ocenie. To
szczególnie ważne, bo
mówimy o mniejszych
OPP, które nie mają być
może dużego
doświadczenia w
przygotowaniu wniosków.
Dobrym przykładem na to,
jak wygląda pomocny i
precyzyjny formularz są
konkursy norweskie:
https://aktywniobywatele
.org.pl/dlawnioskodawcow/konkurs

-na-projekty-sektorowe/
(formularz wniosku
pełnego).
Brak wyraźnie
wskazanego uzasadnienia
/ potrzeby realizacji
konkursu.

Dodanie zwięzłego uzasadnienia
dla przeprowadzenia konkursu,
w tym uzasadnienia/potrzeby dla
celu konkursu.

Obecnie brak uzasadnienia
dla celu konkursu nie
pozwala potencjalnym
oferentom na wyraźne
stwierdzenie jakie
problemy, bariery
i deficyty niwelować
będzie konkurs –
wskazanie takiego
uzasadnienia pomoże
potencjalnym oferentom
na „połączenie” własnych
potrzeb z uzasadnieniem
konkursu i ułatwi
aplikowanie o środki.

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

Konkurs zakłada
możliwość udziału w nim
organizacji z przychodami
do 100 tys. zł.

Wprowadzenie uzasadnienia
wskazującego dlaczego kwota
100 tys. zł uznana została za
kryterium kwalifikujące do
udziału w konkursie.

Kwota 100 tys. zł winna
odnosić się do konkretnej
wartości/warunku/sytuac
ji – np. wielokrotność
średniego budżetu opp
w Polsce, wielokrotność
przychodów statystycznej
opp z 1% lub inne.
Obecnie brakuje takiego
uzasadnienia w

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

7.

8.

Uwaga nieprzyjęta
W ogłoszeniu
konkursowym
w pkt. 2. Rodzaj
zadania zostały
określone: przedmiot
konkursu oraz cel,
z którego wynika
potrzeba ogłoszenia
konkursu. Cel
konkursu jest
wskazany w art. 27ab
ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057,
z późn. zm.).
Uwaga nieprzyjęta
Brany jest pod uwagę
całkowity przychód
organizacji, a nie jego
poszczególne
elementy. Organizacje
pożytku publicznego
uzyskujące całkowity
przychód

Ogłoszenie konkursu dla
opp jest zasadne, niemniej
powinno powstać
równoległe narzędzie dla
podmiotów
nieposiadających statusu
opp.
9.

Ogłoszenie konkursu dla opp jest
zasadne, niemniej powinno
powstać równoległe narzędzie
dla podmiotów nieposiadających
statusu opp.

regulaminie.
Jednocześnie wydaje się
konieczne zweryfikowanie
ww. limitu po pierwszym z
konkursów na bazie
złożonych ofert, ich
zakresu, charakteru, jak
i informacji uzyskiwanych
tą drogą o oferentach.
Kwota 100 tys.
maksymalnego przychodu
to zarówno budżet opp
uzyskującej 500,00 zł z
1%, jak i podmiotu
prowadzącego codzienne
zajęcia świetlicowe przez
cały rok, lub realizującego
2-3 projekty ze środków
unijnych w ramach LGD.
Zaproponowany konkurs
ze środków FWOPP
stanowi w praktyce formę
konkursu/wsparcia
instytucjonalnego. Takiej
linii finansowej nie ma
obecnie w kraju.
Posiadanie statusu opp nie
powinno być jedynym
warunkiem uzyskiwania
środków publicznych na
wsparcie instytucjonalne,
stąd konieczne jest
utworzenie
i przeprowadzenie

do 100 000 zł
zamieszczają w bazie
sprawozdań
organizacji pożytku
publicznego
uproszone
sprawozdanie
merytoryczne
ze swojej działalności.

KujawskoPomorska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

Uwaga nieprzyjęta
Propozycja nie
dotyczy niniejszego
projektu ogłoszenia
konkursowego.
Konkurs jest
finansowany
ze środków
pochodzących
z Funduszu
Wspierania
Organizacji Pożytku
Publicznego, więc jest
skierowany do
organizacji pożytku

konkursu na ww. wsparcie
dla podmiotów bez
statusu opp.

10.

Propozycja aby kwoty
z konkursu zostawały
rozliczane ryczałtowo,
a wskaźniki 0-1 były
podstawą do rozliczenia
dotacji (np: wykonanie
remontu, a nie faktyczne
faktury, czy rachunki.)

Fundacja
Dziewięciu Braci

publicznego.
W ramach innych
konkursów
przeprowadzanych
przez NIW-CRSO,
np. PROO, organizacje
niemające statusu
organizacji pożytku
publicznego mogą się
starać o wsparcie
instytucjonalne.
Rozliczenie dotacji
musi być zgodne
z regulacjami
zawartymi w ustawie
z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie
(t.j. Dz. U z 2020 r. poz.
1057, z późn. zm.)
oraz ustawie
z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305,
z późn. zm.).

