Odpowiedź Fundacji Batorego w sprawie podziału funduszy
norweskich potwierdza zastrzeżenia Ordo Iuris
Odpowiedź Instytutu Ordo Iuris na uwagi Fundacji Batorego (dalej: Fundacja) do Raportu Obywatele
dla demokracji. Ocena prawidłowości alokacji środków Mechanizmu Finansowego EOG (tzw.
„funduszy norweskich”) przez Fundację im. Stefana Batorego oraz opis postulowanych zmian
obecnego modelu (dalej: Raport).

W opublikowanej 7 września odpowiedzi na raport Instytutu Ordo Iuris o
nieprawidłowościach w podziale środków z tzw. funduszy norweskich, Fundacja Batorego
nie zgadza się z zawartymi w nim zastrzeżeniami. Zawarte w stanowisku Fundacji informacje
potwierdzają jednak zastrzeżenia formułowane w Raporcie. Co więcej, opublikowany tekst
zawiera szereg informacji nieprawdziwych i nieścisłości, które wymagają sprostowania.
1. Odmowa udzielenia informacji publicznej
W postscriptum do swojego stanowiska Fundacja podaje, że odpowiedziała na wniosek o
dostęp do informacji publicznej zawierający pytania dotyczące sposobu dysponowania
„funduszami norweskimi”, który został wysłany przez Konfederację Inicjatyw Pozarządowych
(KIPR), w skład której wchodzi Instytut Ordo Iuris. Zapomina jednak wspomnieć o tym, że
przesłana odpowiedź zawierała jedynie wiadomość, że Fundacja Batorego nie udzieli na ten
temat żadnych informacji.
Wniosek o udzielenie podstawowych informacji nt. sposobu wydatkowania funduszy
norweskich został wysłany do Fundacji Batorego 12 czerwca 2017 roku – ze wskazaniem, że
informacja powinna zostać udzielona wyłącznie na adres e-mail konfederacjaipr@gmail.com.
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r.,
nr 112, poz. 1198, ze zm.), jej udostępnienie nastąpić powinno w sposób i w formie zgodnymi
z wnioskiem – a tylko gdy nie jest to możliwe, podmiot obowiązany do udostępnienia
powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach takiej sytuacji (art. 14 ust. 2).
Ostatecznie, dopiero 18 sierpnia 2017 roku – tak więc już po publikacji Raportu Ordo Iuris –
Fundacja Batorego udzieliła odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, na wskazany tam adres
mailowy. W treści odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego podaje co prawda, że „przykłada
szczególną wagę do przejrzystości życia publicznego, w tym własnej działalności” – tym
niemniej równocześnie „brak jest podstawy prawnej do spełnienia przez Fundację im. Stefana
Batorego Państwa żądania. W zakresie wskazanym w Państwa piśmie Fundacja nie należy do
podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej”.
Stanowisko to jest niezgodne z prawem. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do
informacji publicznej, do jej udostępnienia zobowiązane są m.in. te podmioty które wykonują
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Nie ulega zaś żadnej wątpliwości, że
rozdzielane przez Fundację Batorego środki pieniężne z Mechanizmu Finansowego EOG są
właśnie majątkiem publicznym. Wynika to wprost z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o

finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.). Wprawdzie przepisy
art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) oraz ust. 5 lit. c) i d) tej ustawy wyłączają środki z Mechanizmu
Finansowego EOG w latach 2004–2009 z tej kategorii – ale tylko dlatego, że „[s]tanowiły do
końca roku budżetowego 2009 dochody budżetu państwa (…) [d]ysponentem tych środków
był Minister Finansów, a bankową obsługę tych rachunków prowadził NBP” 1. Jednocześnie „od
roku budżetowego 2010, środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi
środki pochodzące z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach
bankowych i nie stanowią dochodów budżetu państwa”2 – co wyłącza je z tej konkretnej grupy
środków publicznych, nie pozbawiając ich jednak publicznego charakteru; „[ś]rodków tych
dotyczy ust. 1 pkt 2 i 3 komentowanego artykułu [5 ustawy o finansach publicznych]” 3.
Odmowa udzielenia informacji publicznej stanowi naruszenie obowiązków podmiotu
dysponującego środkami publicznymi i może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Co więcej, zgodnie z art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
„kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Ponadto Instytut Ordo Iuris przygotowując Raport liczył na możliwość dodatkowej weryfikacji
i uzupełnienia zawartych w nim tez, co wobec nieudzielenia informacji okazało się niemożliwe
(wniosek złożony został na długo przed publikacją Raportu).
Postanowiliśmy jednak dać Fundacji im. Batorego jeszcze jedną szansę – i zwróciliśmy się do
niej z kolejnym wnioskiem o udostępnienie informacji, dla ułatwienia wyjaśniając w nim,
dlaczego jej udzielenie jest obowiązkowe. Mamy nadzieję, że tym razem otrzymamy
wyczerpującą odpowiedź. Pełna treść wniosku zawierająca szczegółowe pytania dotyczące
sposobu dysponowania środkami norweskimi dostępna jest tutaj.
2. Nierówny podział terytorialny
Fundacja Batorego twierdzi, że rozdzielanie przez nią środków odbywało się „z
dbałością o zachowanie równego dostępu dla wszystkich uprawnionych podmiotów, zarówno
z małych, jak i z dużych ośrodków” a duża liczba dotacji przekazana organizacjom z Mazowsza
i Małopolski „wynikała z wysokiej oceny przyznanej zgłoszonym przez nie projektom przez
ekspertów oceniających wnioski”.
Wnioski organizacji z województw mazowieckiego i małopolskiego rzeczywiście oceniane były
zdecydowanie wyżej, niż te z innych regionów kraju, co tworzy trudne do zrozumienia
dysproporcje geograficzne przy podziale funduszy. Aby poznać przyczyny tego stanu rzeczy,
do Fundacji skierowany został wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
przebiegu procedury oceny wniosków o dofinansowanie – w tym w szczególności
udostępnienie protokołów z posiedzeń komisji dokonującej wyboru.
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W celu uzyskania informacji jak oceniane były projekty, za co konkretnie przyznawano im
punkty, a także kto odpowiadał za ocenę wniosków złożony został wniosek o dostęp do
informacji publicznej. Fundacja publikuje wprawdzie na swoich stronach listę ekspertów
oceniających wnioski (część z nich zresztą jest lub była związana z organizacjami
otrzymującymi wsparcie) – ale nie wskazuje, kto dokładnie odpowiadał za merytoryczną
analizę poszczególnych inicjatyw, choć zgodnie z ust. 5.3.3 umowy z 23 czerwca 2013 roku, na
mocy której powierzono jej funkcję Operatora Programu, była zobowiązana do sporządzenia
takich protokołów.
Informacje takie nie zostały udostępnione. Ciekawe światło na tę kwestię rzuca zawarta w
oświadczeniu Fundacji Batorego tabela ilustrująca liczbę wniosków i przyznanych dotacji. Dla
potrzeb niniejszego dokumentu Instytut Ordo Iuris uzupełnił ją o informacje na temat
proporcji pozytywnie rozpatrzonych wniosków z poszczególnych województw:
Województwo

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Razem wnioski Razem przekazane Ile
wniosków
złożone
dotacje
uzyskało
dofinansowanie
588
36
1/16
175
18
1/9
368
23
1/16
124
7
1/18
324
27
1/12
814
94
1/9
1705
267
1/6
86
2
1/43
242
10
1/24
253
14
1/18
472
28
1/17
599
34
1/18
199
4
1/50
315
18
1/18
403
27
1/15
226
11
1/21

Dysproporcje widoczne są już na pierwszy rzut oka. O ile w województwie mazowieckim
pozytywnie oceniono co szósty projekt, o tyle w lubuskim – co osiemnasty, w
zachodniopomorskim – co dwudziesty pierwszy, w opolskim – co czterdziesty trzeci, a w
świętokrzyskim – co pięćdziesiąty. Oznacza to, że na niemal 200 organizacji z tego ostatniego
województwa aż 195 przygotowało wnioski, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji. W
zasadzie wszędzie poza Małopolską i Mazowszem dofinansowanie uzyskało mniej niż 10%
wniosków, wyjątkiem jest kujawsko-pomorskie, ale ze względu na niską liczbę przyznanych
tam dotacji – jedynie 18 – wynik może nie być reprezentatywny.

Dlaczego tak było, nie wiemy – także w tym przypadku Fundacja Batorego nie udzieliła
informacji o przebiegu procesu oceny wniosków. Trudno jednak uwierzyć, że organizacje z
Warszawy (przypominamy – trafiło tam ponad 50% dofinansowania dla wszystkich organizacji
z całej Polski!) tak dalece przewyższają resztę kraju pod względem jakości merytorycznej
złożonych wniosków.
Fundacja wskazuje, że nie wszystkie projekty organizowane przez podmioty z siedzibą w stolicy
realizowane były wyłącznie tam. To prawda – ale w żaden sposób nie wpływa to na negatywną
ocenę dostrzeżonych przez nas dysproporcji. Zasadniczym celem publicznego wsparcia dla
organizacji pozarządowych powinno być trwałe ich wzmacnianie, w zrównoważony i
równomierny sposób we wszystkich regionach kraju. Trwałych struktur społeczeństwa
obywatelskiego w województwie opolskim czy świętokrzyskim nie zbudują projekty
zaplanowane i organizowane przez gości z Warszawy (np. w postaci szkoleń czy wizyt
studyjnych). Fundacja nie wyjaśnia też, jakie kryteria musiały spełnić projekty, aby zostały
zakwalifikowane jako ogólnopolskie, w tym w jakiej części musiały być realizowane poza
Warszawą.
W rekomendacjach zawartych w Raporcie, Ordo Iuris wskazuje również, że centralizacja – tak
w zakresie podziału pieniędzy, jak i w sferze identyfikacji rzeczywistych potrzeb trzeciego
sektora w regionach – nie sprawdziła się. Nawet, jeśli część organizacji z siedzibą w Warszawie
działała także poza jej granicami, to brak jest długotrwałego efektu tej aktywności w postaci
realnego wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Sama Fundacja Batorego wskazywała
w marcu tego roku, że organizacje z niektórych województw „od lat źle wypadają we
wszystkich statystykach dotyczących III sektora”. Problem bezspornie więc istnieje – i dalsze
preferowanie organizacji ze stolicy (nawet, jeśli niektóre projekty realizowane są częściowo
poza nią) nie tylko go nie rozwiąże, ale wręcz pogłębi.
Wszystkie te okoliczności potwierdzają tylko diagnozy zawarte w Raporcie. Sposób podziału
dofinansowania doprowadził do przyznania go w większości organizacjom z siedzibą w
Warszawie, które – choćby z uwagi na znaczenie gospodarcze i polityczne tego ośrodka – i tak
mają wyraźną przewagę nad podmiotami z innych miast. Jest to nie do pogodzenia z zasadą
zrównoważonego rozwoju i aby uniknąć powtórki takiej sytuacji w kolejnej perspektywie
finansowej konieczne wydaje się wprowadzenie regionalizacji już na etapie wstępnego
podziału środków.
Na marginesie warto wskazać, że Fundacja Batorego krytykując projekt ustawy o Narodowym
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, negatywnie ocenia
właśnie rzekomy zamiar centralizacji programów wsparcia organizacji pozarządowych
jednemu podmiotowi. Niezależnie od braku słuszności tej argumentacji (obecnie funkcje te są
scentralizowane w podobnym stopniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
broniąc dotychczasowego sposobu podziału środków z funduszy norweskich Fundacja
zaprzecza sama sobie.
W opinii Ordo Iuris nadmierna centralizacja nie jest pożądana, dlatego w Raporcie
przedstawiono rekomendację, aby operator centralny – poza kilkoma projektami
strategicznymi – jedynie wspierał administracyjnie podział środków, pozostawiając ich

merytoryczną ocenę wniosków operatorom regionalnym. Narodowe Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego mogłoby pełnić właśnie taką funkcję – ale już kilka miesięcy
temu wskazywaliśmy wraz z Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej Polskiej,
że powierzenie mu pełnej kontroli nad podziałem środków byłoby niepożądane.
Naszym głównym postulatem pozostaje powołanie kilku operatorów regionalnych, w miejsce
jednego dotychczasowego operatora centralnego, tj. Fundacji Batorego. Jeśli w istocie zależy
jej na decentralizacji i równomiernym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
wydaje się, że powinna poprzeć przedstawiony przez KIPR oraz Ordo Iuris postulat nawet
kosztem zmniejszenia własnego znaczenia w III sektorze.

3. „Mowa nienawiści” tylko dla wybranych – czyli o wybiórczym podejściu do ważnych
problemów społecznych
Fundacja Batorego uważa za nietrafne spostrzeżenie, że przy podziale środków z funduszy
norweskich fragmentarycznie rozumiano pojęcia „mowa nienawiści”, „dyskryminacja” i
„wykluczenie”. Jednocześnie stawia zaskakującą tezę, że jej zdaniem katolicy w Polsce nie
spotykają się z problemem „dyskryminacji, przemocy i mowy nienawiści”4. Autorzy tekstu
wskazują, że źródłem takiej tezy są „wszystkie badania i sondaże opinii publicznej”.
Metodologia ta jest oczywiście godna odnotowania – ale niezależnie od wątpliwości co do jej
rzetelności, sam fakt zawarcia w oświadczeniu Fundacji takiego stwierdzenia po raz kolejny
dowodzi słuszności tezy postawionej w raporcie Ordo Iuris.
Jeśli bowiem w istocie operator programu uważa, że katolicy nie są obiektem dyskryminacji,
wykluczania czy mowy nienawiści – to trudno dziwić się, że nie wspiera zwalczania tych
zjawisk wobec nich. Potwierdza to zawartą w naszym raporcie tezę, że sposób rozumienia
terminów takich jak „walka z dyskryminacją”, czy „przeciwdziałanie wykluczeniu” przyjęty przy
podziale środków był arbitralny, a istotne społecznie problemy dyskryminacji szeregu grup, w
tym katolików i osób o konserwatywnych poglądach, zostały pominięte.
W tym miejscu należy jedynie zasygnalizować, że nie ma żadnych wątpliwości, że katolicy na
co dzień spotykają się z niechęcią, nienawiścią, a nierzadko słownymi i fizycznymi atakami oraz
motywowanymi nienawiścią atakami na mienie. W raporcie OBWE dotyczącym przestępstw
motywowanych nienawiścią w 2015 roku wskazano na szereg takich ataków. Szereg
udokumentowanych przypadków przestępstw z nienawiści oraz nawoływania do przemocy i
nienawiści wobec katolików można znaleźć także w przygotowanym przez Instytut Ordo Iuris
zgłoszeniu do OBWE, które zostało sporządzone w tym roku i dotyczy zdarzeń z 2016 r. Na
problem dyskryminacji chrześcijan zwraca też uwagę Rada Europy.
Nie ulega wątpliwości, że obiektem mowy nienawiści są także – jak wskazano w Raporcie Ordo
Iuris – osoby podejmujące działania na rzecz pełnej ochrony ludzkiego życia na jego
prenatalnym etapie. Dobrym przykładem z ostatnich dni może być sprawa, w której autor
nienawistnych komentarzy w wyniku postępowania sądowego przeprosił za swoje słowa
działaczkę ruchu obrony życia. Wobec osób zaangażowanych jesienią 2016 r. w prace
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dotyczące prawnej ochrony życia sformułowano szereg gróźb i zniewag, a także publicznie
nawoływano do popełnienia przestępstw wobec nich.
Pomijanie tych faktów potwierdza, że pewne pojęcia Fundacja przy podziale środków z
funduszy norweskich rozumiała – celowo, lub nie – w sposób wybiórczy, fragmentaryczny,
ograniczony. Jest to godne potępienia z dwóch powodów. Po pierwsze, zawężenie
dyskryminacji, wykluczenia czy mowy nienawiści tylko do niektórych grup pozbawia ochrony
przed tymi zjawiskami inne dotknięte nimi grupy. Po drugie, utrwala w społeczeństwie
niezgodne z prawdą przekonanie, że skoro ofiary „mowy nienawiści” oraz dyskryminacji
występują po jednej stronie sporów ideowych i politycznych, to jej sprawcami są ich oponenci.
Zjawisko to widoczne jest także w projektach, które w założeniach nie wskazują na wadliwe
ujęcie problemów, ale przez faktyczny sposób ich realizacji potwierdzają naszą tezę o
fragmentarycznym rozumieniu pewnych pojęć – często zarazem zbyt szeroki, jak i zbyt wąski.
Przykładem może być program „Obserwatorium Debaty Publicznej” organizowany przez
Fundację Kultura Liberalna, która otrzymała z funduszy norweskich 239 180,65 zł w celu
„wspierania demokratycznej debaty w Polsce poprzez podnoszenie świadomości w zakresie
nasilającego się zjawiska radykalizacji debaty publicznej”.
Efektem projektu jest strona internetowa http://obserwatorium.kulturaliberalna.pl/. Jej
zawartość nie pozostawia wątpliwości, że autorzy znacznie częściej dostrzegają radykalizm u
swoich ideowych przeciwników; zamieszczony tam „Słowniczek radykalizmów” w niemal 80%
składa się z odniesień do wypowiedzi polityków prawicy i konserwatywnych publicystów.
Wśród „radykalizmów” znalazły się m.in. takie określenia jak „neokolonializm” czy
„pedagogika wstydu”, a zatem sformułowania opisujące konkretne zjawiska istniejące w
sferze publicznej, pozbawione nienawistnego, pogardliwego charakteru. W „słowniczku”
zamieszczono również kilka określeń wymierzonych w drugą stronę debaty politycznej – ale
przyjęte w nim proporcje wyraźnie sugerują, że radykalizm znacznie częściej występuje na
prawicy. Z taką tezą można się zgadzać, lub nie – problem w tym, że dobór przykładów jest
wybiórczy i jednostronny, a autorzy strony zdają się w ogóle nie dostrzegać niektórych zjawisk.
Szczególnie zwraca uwagę fakt, że trudno doszukać się tam np. krytyki tak częstych w debacie
publicznej pogardliwych wypowiedzi o beneficjentach programu Rodzina 500+ („biedota”,
„przepijają pieniądze”, „sprzedali się za 500 zł”, itp.). Choć komentarze tego rodzaju były
powszechne także w czasie, kiedy strona była regularnie aktualizowana, brak na niej choćby
wzmianki na ten temat. Przeciwnie: za godną napiętnowania uznano krytykę... Roberta
Biedronia i jego negatywnej wypowiedzi o tym programie.
Tylko na marginesie należy zauważyć, że przedstawione przez Instytut Ordo Iuris zastrzeżenia
dotyczące ideologicznych elementów części analizowanych projektów, które przejawiały się
w ich celach albo sposobie realizacji, zostały przez Fundację Batorego opisane w sposób
przerysowany, a często wręcz karykaturalny. Tak na przykład wbrew twierdzeniom Fundacji
Batorego w Raporcie nie sformułowano zarzutu, że w ramach projektów podejmowana była
tematyka wsparcia dla uchodźców czy którejkolwiek mniejszości. Zwrócono jedynie uwagę, że
w części dofinansowanych projektów pojawiały się wyraźne elementy polityczne lub
ideologiczne, a niekiedy – co stanowi pewien paradoks – także elementy stygmatyzujące inne
grupy.

Dobrym przykładem może być projekt „Uchodźca w szkole i gminie” realizowany przez
Fundację na rzecz Tolerancji przez Międzykulturowe Zrozumienie. Główny element jego
raportu końcowego stanowi podsumowująca projekt wypowiedź dr. Zbigniewa
Benedyktowicza, który deklaruje, że celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie fali „lęku
podsycanego potem cynicznie tak u nas, jak i zresztą, w całej Europie, przez wypowiedzi
polityków głównie prawicy i skrajnej prawicy oraz populistów zabiegających o głosy w swoich
lokalnych strategiach i kampaniach wyborczych, skierowanych generalnie przeciw uchodźcom
i przeciw ich przyjmowaniu”5.
Autorzy Raportu zwrócili uwagę na oczywistą nierównowagę w zakresie występowania w
projektach tego rodzaju elementów. Odnotowali oni także szereg projektów, których
założenia budziły wątpliwości w kontekście gwarancji praw i wolności obywatelskich
zawartych w Konstytucji RP, zmierzając do ich ograniczenia, lub miały na celu uchylenie
zawartych w Konstytucji gwarancji dotyczących prawnej tożsamości małżeństwa i rodziny.

4. Insynuacje
W swoim stanowisku Fundacja Batorego twierdzi, że w Raporcie Ordo Iuris „sformułowane
zostały fałszywe, nie mające oparcia w faktach zarzuty” oraz że zawarte tam wypowiedzi „mają
charakter pomówień”. W całym tekście nie sposób jednak znaleźć żadnego konkretnego
zarzutu – czemu trudno się dziwić, bo wszystkie dane oparte zostały na dostępnych
materiałach samej Fundacji. W zasadzie to właśnie jej twierdzenia należy więc uznać za
bezpodstawne insynuacje wobec Instytutu i pracy wykonanej przez autorów Raportu.
Być może gdyby Fundacja udostępniła informację publiczną we wnioskowanym zakresie,
Raport mógłby zostać uzupełniony – ale nie ma wątpliwości, że zasadnicze zawarte w nim
obserwacje i tak pozostałyby niezmienione. Dotychczasowy podział środków doprowadził do
przyznania ich w większości organizacjom z Warszawy, a nadto do braku pluralizmu ideowego.
Celem powstania Raportu jest przywrócenie właściwych proporcji w zakresie finansowania
projektów, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami społeczeństwa obywatelskiego,
wskazywanymi oddolnie przez organizacje z poszczególnych regionów Polski, w miejsce tych,
które są obecnie realizowane w większości przez podmioty z siedzibą w Warszawie.
Bezpodstawną insynuacją jest także stwierdzenie, jakoby Raport Ordo Iuris „wpisywał się w
prowadzoną od ponad roku kampanię obecnych władz przeciwko niezależnym organizacjom
obywatelskim” i aby miał „dostarczyć argumentów w negocjacjach z rządem Norwegii dla
przejęcia środków na wsparcie instytucji społeczeństwa przez tworzony przez rząd Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”. Po raz kolejny trzeba
przypomnieć, że już w kwietniu tego roku sprzeciwialiśmy się temu pomysłowi, a w samym
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raporcie wskazujemy na pożądaną rolę CRSO głównie w zakresie wsparcia formalnego, bez
wpływu na merytoryczną ocenę wniosków.
Dla jakości debaty o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dużo lepiej byłoby, gdyby
Fundacja Batorego, zamiast insynuować nierzetelność bez podania konkretnych zastrzeżeń,
potrafiła odnieść się bezpośrednio do opisanych dysproporcji.
Dobrze, aby Fundacja Batorego określiła się też jasno czy jest przeciwko modelowi
centralnego podziału wsparcia dla organizacji pozarządowych (za który krytykuje projekt
ustawy o NCRSO), czy też go popiera (gdy to ona sama decyduje o tym podziale). Mamy
nadzieję, że ten tekst się do tego przyczyni.

