
 

ZARZĄDZENIE NR 04/03/2022 
DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI  

– CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

z dnia 30 marca 2022 r.  

zmieniające zarządzenie 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. W zarządzeniu nr 02/11/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  z dnia 25 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 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 14 ppk 1 ogłoszenia konkursowego stanowiącego załącznik do zarządzenia 
otrzymuje brzmienie: 

„14. Promocja wsparcia w ramach Funduszu 

1. Wszelkie elementy wyposażenia, sprzęt oraz materiały wytworzone  
w wyniku realizacji umowy, w szczególności publikacje, ulotki, materiały 
informacyjne, listy obecności, formularze zgłoszeniowe itp., powinny być 
opatrzone trwale w widocznym miejscu napisem: „Sfinansowano  
ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania 
Organizacji Pożytku Publicznego” oraz zawierać w widocznym miejscu 
znaki Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, NIW-CRSO oraz FWOPP, 
których wzory znajdują się na stronie internetowej www.niw.gov.pl.”, 

2) „§ 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia konkursowego 
będącego załącznikiem do zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

http://www.niw.gov.pl/


„§ 6 

Obowiązki i uprawnienia informacyjne  

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Wytycznych Promocji 
Projektów Dofinansowanych z NIW-CRSO dotyczących obowiązków 
informacyjnych  i promocyjnych Zleceniobiorców oraz zobowiązany jest 
przestrzegać określonych w nich reguł dotyczących informowania o zadaniu  
i oznaczenia zadania. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
1) umieszczenia na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych 

zestawienia znaków, które zawiera: 
a) znak Komitetu do spraw Pożytku Publicznego; 
b) napis informujący o finansowaniu zadania ze środków NIW-CRSO; 
c) znak NIW-CRSO; 
d) znak FWOPP; 

2) podjęcia działań informacyjnych zgodnych z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 
funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.). 

3. Zleceniobiorca może odstąpić od wymogów określonych w ust. 2 tylko  
w przypadkach, o których mowa w Wytycznych Promocji Projektów 
Dofinansowanych z NIW-CRSO, lub w szczególnie uzasadnionych sytuacjach,  
po uprzednim otrzymaniu zgody od Zleceniodawcy. 

4. Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy na stronie internetowej 
www.niw.gov.pl obowiązujące Wytyczne Promocji Projektów Dofinansowanych  
z NIW-CRSO i zestawienie znaków do oznaczania zadania. 

5. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1% kwoty 
określonej w § 3 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia. 

6. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej 
formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy 
oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, 
informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub 
niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że: 
1) wszelkie związane z realizacją zadania komunikaty lub publikacje 

wydawane przez Zleceniobiorcę odzwierciedlają jedynie opinie ich 
autorów;  

2) Zleceniodawca nie jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania informacji, 
o których mowa w pkt. 1). 

8. Na potrzeby informacji i promocji Zleceniobiorca udostępnia Zleceniodawcy 
wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji 
zadania, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów 
audiowizualnych i prezentacji, raportów i opracowań dotyczących zadania, 
oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do 
korzystania z nich bezterminowo w zakresie następujących pól eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

http://www.niw.gov.pl/


zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony  
w ppkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu  
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. 

9. Zleceniobiorca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później  
niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o: 
1) zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób 

upoważnionych do reprezentacji; 
2) ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego. 

10. Zleceniobiorca, niezależnie od uprawnień Zleceniodawcy wynikających z § 6 i 7: 
1) na żądanie Zleceniodawcy udziela niezwłocznie wszelkich informacji na 

temat realizowanego zadania publicznego;  
2) umożliwia, w razie zgłoszenia przez Zleceniodawcę takiej potrzeby, 

przeprowadzenie spotkania przedstawicieli obu stron w miejscu realizacji 
zadania publicznego (wizyta monitorująca), w celu omówienia stanu 
realizacji tego zadania i zaprezentowania w miarę możliwości rezultatów 
osiągniętych na dany moment. Wizytę monitorującą przeprowadza się  
w terminie uzgodnionym przez strony. 

11. W przypadku likwidacji Zleceniobiorcy, jeżeli rozwiązanie organizacji następuje 
w terminie pięciu lat od dnia zakończenia realizacji zadania objętego niniejszą 
umową – likwidator, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia 
uchwały o rozwiązaniu Zleceniobiorcy powiadamia Dyrektora NIW-CRSO  
o otwarciu likwidacji”. 

§ 2. 

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. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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