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WICEPREZES RADY MINISTRÓW  
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU  

DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Prof. Piotr Gliński 

           DOB. WOF.6660.4.2.2022.MG(2) 

                                         Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/        

 
 
 
Pan  

Wojciech Kaczmarczyk  

Dyrektor  

Narodowego Instytutu Wolności –  

Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2022 r.1 przekazujące do rozpatrzenia przez 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dwa odwołania złożone przez 

podmioty biorące udział w tegorocznej edycji konkursu realizowanego w ramach Programu 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, przedstawiam wynik 

przeprowadzonej weryfikacji2.  

 

                                                
1 Znak: 4/PROO4/BPH/2022/MB; znak KPRM: RKP-69960-2022. 
2 Rozstrzygnięcia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oparte zostały na postanowieniach 
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 uchwale Rady Ministrów 
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 

1 Centrum 
Promocji i 

Rozwoju 

Inicjatyw 
Obywatelskich 

OPUS 

PROO 4  

 

47117 

 

Podmiot nieuprawniony do udziału 
w Konkursie, zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 

w PROO 4 nieuprawniony mi są 
"podmioty, które otrzymały 

dofinansowanie w ramach konkursu 

PROO w latach 2019-2021 
w Priorytecie 4 i do dnia ogłoszenia 

konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji." 

Organizacja otrzymała 
dofinansowanie w ramach edycji 

2020 - umowa nr PROO4/23/2020 

i do dnia 04.03.2022 r. (ogłoszenia 
konkursu) nie rozliczyła 

sprawozdania końcowego 

z otrzymanej dotacji. 

Rekomendowane odrzucenie 
odwołania. 

W ramach odwołania 
od oceny formalnej 

Wnioskodawca 

w piśmie z dnia 
11.04.2022 r. uważa, 

że zapis Regulaminu 

narusza zasady 
uczciwej konkurencji 

oraz nie znajduje 

uzasadnienia 

w przepisach prawa, 
w tym ustawie 

o finansach 

publicznych. 
Ponadto 

Wnioskodawca 

uważa, że dopełnił 

formalności w celu 
rozliczenia 

sprawozdania - złożył 

sprawozdanie 
końcowe z jego 

realizacji przed 

ogłoszeniem wyników 
Konkursu. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu 
PROO4, edycja 2022 s. 25 

nieuprawnionymi do udziału 

w konkursie są: "podmioty, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 

w Priorytecie 4 i do dnia ogłoszenia 
konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji." 

Konkurs został ogłoszony w dniu 

04.03.2022 r., natomiast sprawozdanie 
do chwili obecnej nie zostało 

zaakceptowane przez NIW - CRSO. 

W związku z powyższym zgodnie 
z Regulaminem konkursu podmiot nie 

był uprawniony do złożenia wniosku 

w konkursie PROO 2022.  

 
Z uwagi na powyższe ODDALAM 

ODWOŁANIE. 

 

2 Fundacja 

Rodzic w 

mieście 

PROO 4  

 
47357 Podmiot nieuprawniony do udziału 

w Konkursie, zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 
w PROO 4 nieuprawniony mi są 

"podmioty, które otrzymały 

W ramach odwołania 

od oceny formalnej 

Wnioskodawca 
w piśmie z dnia 

11.04.2022 r. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu 

PROO4, edycja 2022 s. 25 

nieuprawnionymi do udziału 
w konkursie są: "podmioty, które 

otrzymały dofinansowanie w ramach 
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dofinansowanie w ramach konkursu 

PROO w latach 2019-2021 w 
Priorytecie 4 i do dnia ogłoszenia 

konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji." 

Organizacja otrzymała 
dofinansowanie w ramach edycji 

2020 - umowa nr PROO4/13/2020 

i do dnia 04.03.2022 r. (ogłoszenia 
konkursu) nie rozliczyła 

sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji. 
Rekomendowane odrzucenie 

odwołania. 

informuje, że w jego 

opinii dopełnił 
formalności, aby 

rozliczyć 

sprawozdanie 

końcowe z realizacji 
zadania przed 

terminem 

ogłoszenia naboru – 
sprawozdanie zostało 

złożone w dniu 

28.01.2022 r., 
ponownie po 

doprecyzowaniu 

wątpliwości w dniu 

03.04.2022 r., nie 
zostało jeszcze 

zatwierdzone przez 

NIW-CRSO. 

konkursu PROO w latach 2019-2021 

w Priorytecie 4 i do dnia ogłoszenia 
konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji." 

Konkurs został ogłoszony w dniu 

04.03.2022 r., natomiast sprawozdanie 
do chwili obecnej nie zostało 

zaakceptowane przez NIW - CRSO. 

W związku z powyższym zgodnie 
z Regulaminem konkursu podmiot nie 

był uprawniony do złożenia wniosku 

w konkursie PROO 2022. 
 

Z uwagi na powyższe ODDALAM 

ODWOŁANIE. 

 

 

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Z upoważnienia  

 
Sebastian Zawadzki 

                                                           / podpisano elektronicznie /  
 


		2022-04-27T14:11:32+0200




