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Kalisz, … września 2022 r. 

 
Pan  

Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 
Pan 

Krzysztof Nosal 
Starosta Kaliski 

 
 

LIST OTWARTY 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

WS. WDROŻENIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU OFERT  
W OTWARTYCH KONKURSACH 

 

 Szanowny Panie Prezydencie, 
 Szanowny Panie Starosto, 

 
 My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji pozarządowych  

z Kalisza oraz powiatu kaliskiego, zwracamy się z wnioskiem  
o niezwłoczne wdrożenie elektronicznego systemu naboru ofert  

w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych, ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.  
z 2022 r. poz. 1327). 

 Wdrożenie elektronicznego systemu naboru ofert w ramach otwartych 
konkursów ofert dla organizacji pozarządowych przyniesie szereg korzyści, 

zarówno dla Państwa jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla samych 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także dla pracowników 

urzędów obsługujących wspomniane konkursy. Przede wszystkim takie 

rozwiązanie pozwoli na uproszczenie oraz przyspieszenie procedury naboru 
ofert. Pozwoli także uniknąć organizacjom popełnienia, często drobnych, 

niemających wpływu na jakość projektów, błędów formalno-prawnych. 
Częstokroć są to pomyłki związane z brakiem zastosowania określonej 

formułki czy słowa, które eliminują z konkursu wartościowe projekty. 
        Wprowadzenie generatora ofert pozwoli również uniknąć błędów 

rachunkowych w kosztorysach projektów społecznych, zwłaszcza jeśli 
chodzi o wyliczenie procentowego podziału całkowitych kosztów projektu  

na dotację, wkład własny finansowy czy niefinansowy (osobowy lub 
rzeczowy). Proponowane rozwiązanie to także wiele oszczędności:  

po pierwsze dla organizacji, które na etapie składania wniosków będą 
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musiały złożyć wniosek (i ewentualne załączniki) jedynie w formie 

elektronicznej, a dopiero po uzyskaniu dotacji – przedłożyć powyższe 
dokumenty w formie papierowej; po drugie oszczędność czasu, zarówno dla 

urzędników, jak i społeczników, którzy na etapie wniosków złożą je 
wyłącznie elektronicznie; po trzecie: oszczędność entuzjazmu i energii 

działaczy organizacji, którzy nierzadko przez drobny błąd tracą możliwość 
realizacji naprawdę wartościowych projektów dla naszego regionu.  

 Co istotne, liczne grono instytucji publicznych już korzysta  
ze sprawdzonych na rynku generatorów wniosków. W tym gronie są przede 

wszystkim: ministerstwa, centralne instytucje publiczne, urzędy 
marszałkowskie, urzędy miejskie czy starostwa powiatowe - także  

w Wielkopolsce. Jako kilka przykładów warto wymienić chociażby wszystkie 
departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta  
i Gminy Kępno, Urząd Miasta Czarnków, Urząd Gminy Gołuchów czy też 

Starostwa Powiatowe: w Kępnie, Wolsztynie, Szamotułach. Jak widać, 

różnorodne samorządy z powodzeniem wdrażają to rozwiązanie, które 
ułatwia życie zarówno administracji samorządowej, jak i trzeciemu 

sektorowi. 
 Dodatkowo zwracamy uwagę na potrzebę wprowadzenia 

analogicznego systemu obejmującego sprawozdawczość organizacji 
pozarządowych realizujących zadania publicznego. 

 
 Niniejszy wniosek i list otwarty popierają następujące organizacje 

pozarządowe: 
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