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WICEPREZES RADY MINISTRÓW  

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU  

DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Prof. Piotr Gliński 

           DOB. WOF.6660.4.1.2022.MG(1) 

                                       Warszawa, [ elektroniczny znacznik czasu ]          

 
 
 
Pan  

Wojciech Kaczmarczyk  

Dyrektor  

Narodowego Instytutu Wolności –  

Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2022 r.1 przekazujące do rozpatrzenia przez 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego pięć odwołań złożonych przez 

podmioty biorące udział w tegorocznej edycji konkursów realizowanych w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, przedstawiam wynik przeprowadzonej weryfikacji2.  

 

                                                 
1 Znak: 7/FIO/BPH/2022/SK; znak KPRM: RKP-20923-2022. 
2 Rozstrzygnięcia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oparte zostały na postanowieniach 

Regulaminu konkursu Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. Edycja 2022. oraz 

Regulaminu konkursu Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Edycja 

2022., przepisach ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1284, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) oraz uchwałach Rady Ministrów 

nr 194/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” oraz nr 104/2018 z dnia 7 

sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”.  
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L.p. Nazwa Konkurs 
Numer 

wniosku 

Uzasadnienie oceny NIW-CRSO 

i rekomendacja załatwienia 

wniosku 

Uzasadnienie 

odwołania 

Rozstrzygnięcie odwołania przez 

Przewodniczącego Komitetu do 

spraw Pożytku Publicznego 
1 Stowarzyszenie 

Aktywizacji 

Polesia 

Lubelskiego  

 

PROO 1a  

 

41114  

 

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

Konkursie, zgodnie z Regulaminem 

konkursu s. 25 w PROO 1a 

nieuprawnionymi są "podmioty, 

które otrzymały dofinansowanie w 

ramach konkursu PROO w latach 

2019-2021 w Priorytecie 1a i do dnia 

ogłoszenia konkursu nie rozliczyły 

sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji." Organizacja 

otrzymała dofinansowanie w ramach 

edycji 2019 PROO1a/84/2019 i do 

dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła 

sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.  

Rekomendowane oddalanie 

odwołania. 

Wnioskodawca po 

akceptacji 

sprawozdania 

(20.12.2021 r.) był 

przekonany, że jest 

podmiotem 

uprawnionym do 

udziału w konkursie. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu 

PROO1a, edycja 2022 s. 25, 

nieuprawnionymi do udziału w 

konkursie są "podmioty, które 

otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w 

Priorytecie 1a i do dnia ogłoszenia 

konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji." 

Konkurs został ogłoszony w dniu 

06.12.2021 r., natomiast sprawozdanie 

zostało zaakceptowane przez NIW - 

CRSO w dniu 20.12.2021 r. zatem 

podmiot nie był uprawniony do 

złożenia wniosku w konkursie 

PROO2022.  

 

Z uwagi na powyższe ODDALAM 

ODWOŁANIE. 

 

2 Fundacja 

Wolność i 

Demokracja  

 

PROO-3  

 

41896  

 

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

Konkursie, zgodnie z Regulaminem 

konkursu s. 25 w PROO 3 

nieuprawnionymi są "podmioty, 

które otrzymały dofinansowanie w 

ramach konkursu PROO w latach 

2019-2021 w Priorytecie 3 i do dnia 

ogłoszenia konkursu nie rozliczyły 

sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji." Organizacja 

Wnioskodawca w 

ramach odwołania od 

oceny formalnej 

poinformował, że 

realizowany w ramach 

PROO3 projekt 

kończył się z dniem 

31.12.2021 r., w 

związku z powyższym 

Organizacja nie miała 

Zgodnie z Regulaminem konkursu 

PROO3, edycja 2022 s. 25, 

nieuprawnionymi do udziału w 

konkursie są "podmioty, które 

otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w 

Priorytecie 3 i do dnia ogłoszenia 

konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji." 

Konkurs został ogłoszony w dniu 
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otrzymała dofinansowanie w ramach 

edycji 2020 PROO3/11/2020 i do 

dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła 

sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.  

Rekomendowane oddalanie 

odwołania. 

możliwości rozliczyć 

projektu do czasu 

ogłoszenia konkursu.  

 

06.12.2021 r., natomiast planowany 

termin zakończenia realizowanego w 

ramach PROO3 zadania przypadał na 

dzień 31.12.2021 r. Do dnia ogłoszenia 

konkursu Wnioskodawca nie rozliczył 

sprawozdania końcowego zatem nie był 

podmiotem uprawniony do złożenia 

wniosku w konkursie PROO2022.  

 

Z uwagi na powyższe ODDALAM 

ODWOŁANIE. 

 

3. Fundacja 

Inicjatyw 

Młodzieżowych  

 

PROO 1a  

 

44111  

 

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

Konkursie, zgodnie z Regulaminem 

konkursu s. 25 w PROO 1a 

nieuprawnionymi są "podmioty, 

które otrzymały dofinansowanie w 

ramach konkursu PROO w latach 

2019-2021 w Priorytecie 1a i do dnia 

ogłoszenia konkursu nie rozliczyły 

sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji." Organizacja 

otrzymała dofinansowanie w ramach 

edycji 2019 PROO1a/128/2019 i do 

dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła 

sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.  

Rekomendowane oddalanie 

odwołania. 

W ramach odwołania 

od oceny formalnej 

Wnioskodawca w 

piśmie z dnia 18 

stycznia 2022 r. 

informuje, że 

sprawozdanie 

końcowe z realizacji 

projektu w ramach 

PROO2019 zostało 

złożone w dniu 31 

grudnia 2021 r., tj. 

przed zakończeniem 

naboru wniosków w 

ramach PROO2022. 

W opinii Fundacji 

wszystkie formalności 

zostały dotrzymane. 

Ponadto, zdaniem 

Fundacji wymóg 

Zgodnie z Regulaminem konkursu 

PROO1a, edycja 2022 s. 25, 

nieuprawnionymi do udziału w 

konkursie są "podmioty, które 

otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w 

Priorytecie 1a i do dnia ogłoszenia 

konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji." 

Konkurs został ogłoszony w dniu 

06.12.2021 r., natomiast sprawozdanie 

zostało zaakceptowane przez NIW - 

CRSO w dniu 31.12.2021 r. zatem 

podmiot nie był uprawniony do 

złożenia wniosku w konkursie 

PROO2022.  

 

Z uwagi na powyższe ODDALAM 

ODWOŁANIE. 
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formalny udziału w 

konkursie polegający 

na rozliczeniu 

sprawozdania przez 

NIW - CRSO nie był 

stosowany w po-

przednich konkursach, 

a jego stosowanie 

wyklucza część 

organizacji.  

 

4 Klub 

Honorowych 

Dawców Krwi 

"STRAŻAK" 

przy OSP 

Straszewo  

 

NOWE 

FIO  

 

40552  

 

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

Konkursie. Oferent: Klub 

Honorowych Dawców Krwi 

"STRAŻAK" przy OSP Straszewo 

jest oddziałem terenowym, nie 

posiadającym własnej osobowości 

prawnej, Stowarzyszenia 

Honorowych Dawców Krwi 

Rzeczypospolitej Polskiej, w 

związku z czym zgodnie z 

Regulaminem konkursu NOWE FIO 

edycja 2022, jest podmiotem 

nieuprawnionym do składania 

wniosków. Rekomendowane 

oddalenia odwołania.  

 

Zgodnie z 

uchwalonym w dniu 

22 września 2018 r. i 

obowiązującym nadal 

statutem 

Stowarzyszenia 

Honorowych Dawców 

Krwi 

Rzeczypospolitej 

Polskiej z siedzibą w 

Dąbrowie Górniczej, 

Klub jest jednostką 

terenową korzystającą 

z osobowości prawnej 

Stowarzyszenia 

Honorowych Dawców 

Krwi 

Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie 

pełnomocnictw 

nadanych przez Radę 

Oferent w odwołaniu potwierdził, że 

korzysta z osobowości prawnej 

Stowarzyszenia Honorowych Dawców 

Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, zatem 

nie posiada własnej osobowości 

prawnej. Zgodnie z Regulaminem 

konkursu NOWE FIO, edycja 2022 s. 

10 i 11  jest podmiotem 

nieuprawnionym do udziału w 

konkursie.  

 

Z uwagi na powyższe ODDALAM 

ODWOŁANIE. 
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Główną 

Stowarzyszenia, o 

czym mówi rozdział I, 

§4 oraz §6, rozdział 

IV §24 pkt 24.4 

owego statutu. Klub 

wpisany jest również 

do Krajowego 

Rejestru Sądowego w 

rubryce 3, punkt 30.  

 

5 Centrum Analiz 

Klubu 

Jagiellońskiego 

sp. z o. o.  

 

NOWE 

FIO  

 

42699  

 

Podmiot nieuprawniony do udziału w 

Konkursie. Zgodnie z 

oświadczeniem we wniosku zadanie 

publiczne nie będzie realizowane 

wyłącznie w zakresie działalności 

pożytku publicznego oferenta. 

Zgodnie z Regulaminem 

uprawnionymi do udziału w 

konkursie są wyłącznie spółki 

akcyjne i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz kluby 

sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1133), 

które nie działają w celu osiągnięcia 

zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów 

statutowych oraz nie przeznaczają 

zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i 

Centrum Analiz 

Klubu Jagiellońskiego 

sp. z o.o. jest spółką 

non-profit, której 

jedynym udziałowcem 

jest stowarzyszenie 

Klub Jagielloński. 

Dywidenda 

przekazywana przez 

spółkę stowarzyszeniu 

jest wydatkowana 

wyłącznie na cele 

statutowe 

stowarzyszenia. 

Wynika to z Aktu 

Założycielskiego 

Spółki z paragrafu 16, 

który brzmi: “2. 

Całość dochodów 

wypracowanych przez 

Spółkę przeznaczana 

W odwołaniu Oferent uzasadnia, że jest 

spółką powołaną przez jedynego 

udziałowca jakim jest stowarzyszenie 

Klub Jagielloński.  

Całość dochodów wypracowanych 

przez Spółkę przeznaczana będzie na 

działalność statutową Klubu 

Jagiellońskiego, co wynika z aktu 

założycielskiego Spółki, zatem zgodnie  

z Regulaminem konkursu NOWE FIO, 

edycja 2022 s. 11  jest podmiotem 

uprawnionym do udziału w konkursie. 

 

Z uwagi na powyższe UZNAJĘ 

ODWOŁANIE i kieruję ofertę do 

oceny merytorycznej i strategicznej. 
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pracowników. Rekomendowane 

oddalenia odwołania. 

 

będzie na działalność 

statutową Klubu 

Jagiellońskiego”. (Akt 

założycielski spółki 

załączony do 

odwołania).  

 

 

Wiceprezes Rady Ministrów 
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 

 
 

/-/ Prof. dr hab. Piotr Gliński 
                                                             / podpisano elektronicznie /  
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