Warszawa, 14 sierpnia 2020 r.

Podsekretarz Stanu

dot. BM-I.0520.239.2020

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
Uprzejmie przedstawiam odpowiedź na interpelację nr 4648 Pana Posła Michała
Krawczyka, która wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 22 kwietnia 2020 roku,
w sprawie LXXXII otwartego konkursu na realizację zadań powierzonych w ramach
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W odpowiedzi na pierwsze pytanie pragnę poinformować, że celem LXXXII
otwartego konkursu na realizację zadań powierzonych Funduszu Sprawiedliwości było
utworzenie kompleksowego i profesjonalnego Specjalistycznego Centrum Wsparcia.
W ramach konkursu została wybrana oferta przygotowana przez Fundację Profeto.pl., która
prowadzi swoją działalność od 2014 roku. W związku z dotychczas prowadzoną
działalnością, podmiot posiada doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób
pokrzywdzonych przestępstwem, w tym osób lub rodzin dotkniętych przemocą,
w szczególności dzieci i młodzieży (co było przedmiotem konkursu). Oferta złożona przez
Fundację Profeto.pl, jako jedyna zakłada utworzenie od podstaw Specjalistycznego Centrum
Wsparcia w Warszawie. Schronienie mają tam znaleźć głównie dzieci i kobiety, będące
ofiarami przemocy domowej.
Odnosząc się do drugiego pytania informuję, że udostępnienie kart ocen formalnych
i ocen merytorycznych wszystkich poprawnie złożonych ofert nie jest możliwe, gdyż pomimo

tego, że są one dokumentami sporządzonymi przez organ władzy publicznej, ich treść nie
stanowi informacji publicznej. Karty odnoszą się każdorazowo do oceny treści
indywidualnych wniosków, a nie spraw publicznych. To samo dotyczy samych ocen,
ponieważ one bezpośrednio odnoszą się do złożonych ofert przez poszczególne podmioty
biorące udział w konkursie. Należy jednak wskazać, że oferta Fundacji Profeto.pl uzyskała
największą liczbę punktów, co było podstawą udzielenia dotacji.
W odpowiedzi na pytanie trzecie informuję, że zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt a)
ogłoszenia konkursowego, oferentami nie mogą być podmioty, które w statutach określają
wyłącznie takie cele działalności, które nie obejmują swoim zakresem przedmiotu konkursu
określonego w § 4. Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 ogłoszenia konkursowego dotacja może być
przyznana na zadania mające na celu wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym, realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje,
organizacje i instytucje, polegające na wsparciu i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem, poprzez m. in.:


organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod
rozwiązywania konfliktów;



pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub
psychologiczną, organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę
pierwszego kontaktu;



pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek
nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów
medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych
oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;



organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;



pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;



pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;



pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.

Zgodnie

ze

Statutem

Fundacji

Profeto.pl,

fundacja

podejmuje

działalność

wychowawczą i kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży. Podmiot podejmuje działania które,
przyczynią się do wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom.
W odpowiedzi na czwarte pytanie, informuję, że zgodnie z § 22 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Dysponent
Funduszu Sprawiedliwości podejmuje decyzje w sprawie przyznania lub nie przyznania
dotacji celowej. Kwota 50 milionów złotych stanowi maksymalną pulę środków przeznaczoną
na omawiany konkurs. Nie oznacza to, że środki te w całości zostały rozdysponowane.
Odpowiadając na pytanie piąte, pragnę wskazać, że każdorazowo Dysponent
Funduszu powołuje komisję konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego. Zarządzenie
Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Konkursowej LXXXII konkursu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości. Treść zarządzeń
Ministra Sprawiedliwości ma charakter ogólnodostępny.
W odniesieniu do pytania szóstego, informuję ponownie, że wszystkie oferty złożone
w ramach konkursu są poddawane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Przedmiotowych
ocen dokonuje dwóch oceniających, a oferty uzyskujące najwyższą liczbę punktów,
kwalifikują się do otrzymania dotacji celowej na realizację zadań projektowych. Jak zostało
już wyżej wskazane, wyłącznie Fundacja Profeto.pl uwzględniła w ofercie kompleksową
realizację przedmiotu konkursu, tj.

utworzenie Specjalistycznego Centrum Wsparcia,

zapewniającego całym rodzinom całodobowy pobyt. Nie jest także prawdą, że Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę nie jest wspierana środkami pochodzącymi z dotacji Funduszu
Sprawiedliwości. W 2018 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otrzymała dotację celową na
realizację zadań w ramach III oraz V konkursu na powierzenie realizacji zadań w zakresie
przeciwdziałania przyczynom przestępczości, natomiast w 2019 roku – w ramach III
konkursu na powierzenie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom
przestępczości. Informacje te są dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej.
Pragnę również poinformować, że konieczność rozliczania wszystkich wydatków
poniesionych w ramach realizacji projektu, jest jednym z podstawowych warunków umowy.
W związku z tym koszty administracyjne również podlegają analizie i kontroli
przeprowadzanej przez Departament Funduszu Sprawiedliwości. Dodatkowo, zgodnie

z § 7 Ogłoszenia o konkursie, na koszty administracyjne może zostać przeznaczona kwota
odpowiadająca

maksymalnie

25%

wartości

kosztów

kwalifikowalnych

zadania.

Nie jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, że każdy podmiot musi wykorzystać 25%
wartości zadania. Koszty administracyjne traktowane są jako wydatki poniesione. Ich poziom
podlega weryfikacji przez Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości w ramach kolejnych
etapów realizacji zadania.
Z poważaniem

Marcin Romanowski
/podpisano elektronicznie/

