Odpowiedź na interpelację nr 27984
w sprawie projektu "Bądźmy bezpieczni",
współfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik
Warszawa, 21-01-2019
Uprzejmie przedstawiam Pani Marszałek odpowiedź na interpelację nr 27984 Pana Posła Pawła Pudłowskiego, Pani Poseł
Kamili Gasiuk-Pihowicz, Pana Posła Michała Jarosa, Pani Poseł Ewy Lieder, Pani Poseł Katarzyny Lubnauer, Pana Posła
Jerzego Meysztowicza, Pana Posła Piotra Misiło, Pani Poseł Moniki Rosy, Pana Posła Marka Rucińskiego, Pana Posła
Marka Sowy, Pana Posła Adama Szłapki, Pana Posła Krzysztofa Truskolaskiego, Pani Poseł Kornelii Wróblewskiej, Pana
Posła Witolda, która wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 10 grudnia 2018 roku, w sprawie projektu
„Bądźmy bezpieczni” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
W odpowiedzi na zadane pytania pragnę wskazać, iż fundacja „Lux Veritatis” otrzymała dofinansowanie ze środków
Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu „Bądźmy bezpieczni” decyzją Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości w
ramach V otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości
(Program II, Priorytet I) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018, na podstawie § 22 ust. 2
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1760). W ramach tego konkursu na
zadania realizowane przez organizacje pozarządowe przeznaczono 10 mln zł. W sumie 27 organizacji otrzymało środki
na realizację zadań w tym konkursie.
Projekt ten realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 10 października 2018 r. pomiędzy Dysponentem
Funduszu a fundacją „Lux Veritatis”. Decyzją Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości na realizację całego projektu
„Bądźmy bezpieczni” w okresie od dnia zawarcia ww. umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. została udzielona dotacja
celowa w wysokości 416 600,00 zł. Wskazać również należy, iż realizacja projektu współfinansowana jest również
ze środków własnych Fundacji.
Ponadto pragnę przekazać, iż decyzja o dofinansowaniu projektu „Bądźmy bezpieczni” została podjęta przez Dysponenta
Funduszu na podstawie dokonanej przez komisję konkursową oceny oferty złożonej przez fundację „Lux Veritatis”. W
przedmiotowej ofercie podmiot opisał, w jaki sposób podejmowane przez niego w ramach projektu działania mają
wpływać na przeciwdziałanie przestępczości. Zgodnie ze złożoną ofertą „celem głównym jest uzyskanie przez
uczestników akcji kompleksowych informacji dotyczących przemocy i jej przeciwdziałaniu, a tym samym umożliwienie jej
przeciwdziałaniu (prewencja) na różnych płaszczyznach życia społecznego, (…) zwiększenie świadomości społecznej
dotyczącej zjawiska przemocy (przyczyny, formy i skutki jej występowania, formy przeciwdziałania i zapobiegania),
uświadomienie uczestnikom akcji, czym jest przemoc, uświadomienie uczestnikom akcji, że mają realny wpływ na
przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku przemocy; uświadomienie uczestnikom akcji, jak należy reagować, gdy
stosowana jest przemoc w rodzinie lub wobec kogoś z otoczenia, zapewnienie kompleksowej informacji - osobom
poszkodowanym, jak i świadkom przemocy - dotyczącej możliwości szukania wsparcia i pomocy, sposobów reagowania
w określonych sytuacjach; niesienie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, szczególnie dzieciom i osobom
starszym poprzez wskazanie, jak uzyskać pomoc; (…) stworzenie płaszczyzny do dyskusji i wymiany poglądów na
tematy związane np. z przestępczością w internecie, naruszaniem dóbr osobistych, poprawa wiedzy w zakresie
bezpieczeństwa w różnych obszarach życia poprzez umieszczenie pogłębionych informacji na portalu internetowym”.
Założenia projektu są zatem związane z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości i w tym zakresie odpowiadają
celom Funduszu. Dodatkowo należy wskazać, iż procedurę otwartego konkursu ofert w celu dokonania wyboru
najkorzystniejszych ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości przewiduje
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1760) – dalej rozporządzenie. Zgodnie z
jego treścią każda oferta złożona w ramach przedmiotowego konkursu podlegała ocenie formalnej i merytorycznej. Wzór
karty oceny formalnej oraz karty oceny merytorycznej wraz z wagami punktowymi dla każdego punktu oceny, był
udostępniony w BIP razem z Ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia V otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I) dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji,
organizacji i instytucji na rok 2018 i był znany wszystkim potencjalnym oferentom. Zgodnie z § 19 Rozporządzenia do
podziału środków z dotacji mogą być dopuszczone wyłącznie oferty, które spełnią wymagania wskazane w karcie oceny
merytorycznej i osiągną minimum 50% maksymalnej łącznej liczby punktów wskazanych w karcie oceny. W

przedmiotowym konkursie maksymalna liczba punktów wynosiła 106. Tym samym oferty, które uzyskały dofinansowanie
uzyskały minimum 53 punktów z oceny merytorycznej dokonywanej przez dwóch ekspertów. Kryterium możliwości
uzyskania dotacji stanowiło uzyskanie minimum punktowego w trakcie oceny merytorycznej, po wcześniejszym
spełnieniu wymagań formalnych. Oferty, które uzyskały wymagane minimum punktowe tj. 53 punktów zostały
rekomendowane do dofinansowania. Oferty nie spełniające minimum 50 % progu maksymalnej liczby punktów zgodnie
z treścią § 19 Rozporządzenia, nie uzyskały dotacji. Kryteria oceny merytorycznej ofert obejmują szereg elementów,
które szczegółowo zostały opisane w ogólnodostępnej karcie oceny merytorycznej dla tego konkursu.
Ponadto ważnym jest podkreślenie, iż działalność Funduszu Sprawiedliwości jest transparentna, jawna i powszechnie
dostępna, a zasady przyznawania dotacji, szczegółowe warunki ogłaszanych konkursów czy naborów wniosków, a także
listy beneficjentów konkursów wraz z przyznanymi sumami są publicznie prezentowane na stronach internetowych
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w licznych komunikatach udostępnianych mediom.
Z poważaniem
Michał Wójcik

