
Zestawienie odwołań od wyników oceny formalnej FIO 2019

Lp Numer 

oferty

Nazwa Oferenta 1 Miejscowość Uzasadnienie Odwołanie Rozstrzygnięcie

1 678 POLSKI CZERWONY KRZYŻ Warszawa

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oddział terenowy  

DOM PCK nie widnieje w Rubryce 3 

Jednostki lub oddziały pod 

numerem w rejestrze KRS 

0000225587.

Oferent złożył 

wyjaśnienie, iż Oferta 

została złożona przez 

Śląski Oddział Okręgowy 

PCK. W rubryce dotyczącej 

danych oddziału 

terenowego 

nieposiadającego 

osobowości prawnej 

wpisano błędnie dane 

placówki działającej w 

strukturze ŚOO PCK.

Regulamin konkursu dopuszcza złożenie oferty przez oddział terenowy 

organizacji posiadający osobowość prawną niezależnie od jednostki 

macierzystej. Wobec powyższego, zarzut zasługuje na uwzględnienie. 

UZNANIE ODWOŁANIA 

2 765

Fundacja Wspólnota 

Wielopokoleniowa Pacanów

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oddział terenowy 

Fundacji Wspólnota 

Wielopokoleniowa Oddział Śląski 

nie widnieje w Rubryce 3 Jednostki 

lub oddziały pod numerem w 

rejestrze KRS 0000530123.

Oferent złożył 

zawiadomienie do Sądu 

Rejonowego w Kielcach o 

powołaniu jednostki 

terenowej fundacji w dniu 

18.01.2019.

Regulamin konkursu dopuszcza złożenie oferty przez oddział terenowy 

organizacji posiadający osobowość prawną niezależnie od jednostki 

macierzystej. Materiały przedstawione przy odwołaniu uprawdopodabniają 

utworzenie oddziału. Wobec powyższego, zarzut zasługuje na uwzględnienie.

UZNANIE ODWOŁANIA

3 869

Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym i Chorym 

TĘCZOWA GROMADA w 

Starym Mieście, Oddział w 

Górze Góra

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oddział terenowy 

Fundacji Pomocy Osobom 

NIepełnosprawnym i Chorym 

Tęczowa Gromada w Starym Mieście 

Oddział w Górze nie widnieje w 

Rubryce 3 Jednostki lub oddziały 

pod numerem w rejestrze KRS 

0000647973.

Oferent złożył wniosek do 

KRS o wpisanie oddziału 

w dniu 31.12.2018. Sąd 

nie rozpatrzył do 

dzisiajeszego dnia 

przedmiotowego wniosku.

Regulamin konkursu dopuszcza złożenie oferty przez oddział terenowy 

organizacji posiadający osobowość prawną niezależnie od jednostki 

macierzystej. Materiały przedstawione przy odwołaniu uprawdopodabniają 

utworzenie oddziału. Wobec powyższego, zarzut zasługuje na uwzględnienie.

UZNANIE ODWOŁANIA
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4 1057

Fundacja ZDROWSI 

KAŻDEGO DNIA Suwałki

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oddział terenowy 

Fundacji ZDROWSI KAŻDEGO DNIA 

w Udziejku nie widnieje w Rubryce 

3 Jednostki lub oddziały pod 

numerem w rejestrze KRS 

0000715277.

Oferent złożył 

zawiadomienie do 

Starostwa Powiatowego w 

Suwałkach o powołaniu 

jednostki terenowej 

fundacji w dniu 

13.11.2018.

Regulamin konkursu dopuszcza złożenie oferty przez oddział terenowy 

organizacji posiadający osobowość prawną niezależnie od jednostki 

macierzystej. Materiały przedstawione przy odwołaniu uprawdopodabniają 

utworzenie oddziału. Wobec powyższego, zarzut zasługuje na uwzględnienie.

UZNANIE ODWOŁANIA

5 1498

Stowarzyszenie RKW Ruch 

Kontroli Wyborów Ruch 

Kontroli Władzy Warszawa

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oferent 2: Jakub 

Zgierski nie jest podmiotem 

uprawnionym do udziału w 

konkursie.

Oferent uzasadnia, iż 

został wprowadzony w 

błąd przez IZ, iż osoba 

prywatna może być 

współoferentem.

Odwołanie złożone w formie nieznanej Regulaminowi, co uniemożliwia 

Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jego 

rozpatrzenie.

NIE DOTYCZY

6 2588

Fundacja Wspierająca 

Prawidłowy Rozwój Dzieci i 

Młodzieży Rośnij Zdrowo Kraków

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oferent 2: Izabela 

Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz 

nie jest podmiotem uprawnionym 

do udziału w konkursie.

Oferent uzasadnia, iż 

został Oferent 2: Izabela 

Sykta IDeeS Architektura 

został wprowadzony jako 

Oferent w wyniku błędu - 

podmiot w projekcie jest 

partnerem prywatnym.

Regulamin konkursu nie dopuszcza złożenia oferty przez osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą. Katalog podmiotów uprawnionych do 

złożenia oferty ma charakter zamknięty i Oferent nie można powoływać się 

na błąd w tym zakresie. Wobec powyższego, zarzut nie zasługuje na 

uwzględnienie.

ODMOWA UZNANIA ODWOŁANIA

7 4055

Podlaskie Stowarzyszenie 

Terapeutów Suwałki

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oferent 2: Dzielnia 

Wiedzy Sp. z o.o. Non profit nie 

oświadczył, iż nie działa w celu 

osiągnięcia zysku oraz przeznacza 

całość dochodu na realizację celów 

statutowych oraz nie przeznacza 

zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i 

pracowników.

Oferent złożył 

wyjaśnienie, iż 

oświadczenie zostało 

błędnie zaznaczone przez 

pomyłkę. Dla 

potwierdzenia przesłano 

zaświadczenie o statucie 

przedsiębiorstwa 

społecznego.

Regulamin konkursu dopuszcza złożenie oferty przez spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 

pracowników. Materiały przedstawione przy odwołaniu tylko częściowo 

uprawdopodabniają taki status Oferenta (2).Kierując się zasadą zaufania do 

wnioskodawców na obecnym etapie oceny, pod warunkiem przedstawiania 

odpowiednich dokumentów na etapie ewentualnego zawierania umowy 

zarzut zasługuje na uwzględnienie: 

UZNANIE ODWOŁANIA
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8 4187 Fundacja Prodeste Opole

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oddział terenowy 

Fundacji Prodeste Filia Terenowa w 

Lesznie nie widnieje w Rubryce 3 

Jednostki lub oddziały pod 

numerem w rejestrze KRS 

0000316914.

Oferent złożył 

wyjaśnienie, iż Oferta 

została złożona przez 

osobę upoważnioną 

notarialnie do 

reprezentowania Fundacji 

Prodeste - Filii Terenowej 

w Lesznie.

Regulamin konkursu dopuszcza złożenie oferty przez fundację. Materiały 

przedstawione przy odwołaniu uprawdopodabniają prawidłowe 

umocowanie pełnomocnika przez oferenta. Wobec powyższego, zarzut 

zasługuje na uwzględnienie.

UZNANIE ODWOŁANIA

9 4785

Okręg Mazowiecki Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej Warszawa

Podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie. Oddział terenowy 

Obwód Praga-Południe ZHR nie 

widnieje w Rubryce 3 Jednostki lub 

oddziały pod numerem w rejestrze 

KRS 0000115148.

Oferent uzasadnia, iż 

Regulamin FIO 2019 

dopuszcza udział 

oddziałów terenowych, 

nie zaś terenowych 

jednostek 

organizacyjnych. Jako 

załącznik do odwołania 

przesłany został protokół 

sprawozdawczo-wyborczy 

obwodu Praga Południe.

Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Według załączonego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu 

z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS – 

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Oferent – Okręg Mazowiecki Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej nie jest samodzielnym stowarzyszeniem, ale 

stanowi oddział terenowy stowarzyszenia ZHR w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 210, z późn. zm.). Jak wynika z załączonego materiału został on wpisany 

do rubryki 3 w poz. 12 KRS tegoż stowarzyszenia (ZHR). Okręg Mazowiecki 

ZHR zgodnie z przepisami przywołanej ustawy nie może więc powoływać 

własnych oddziałów terenowych i to pomimo posiadania odrębnego wpisu 

do KRS. Wynika stąd, że Oferent nieprawidłowo uzupełnił formularz oferty, 

wskazując istnienie własnego oddziału terenowego nieposiadającego 

osobowości prawnej w postaci Obwodu Praga-Południe ZHR. Tym samym 

należy uznać, że Oferent złożył ofertę nr 4785 w imieniu własnym, w ramach 

posiadanej osobowości prawnej, jako oddział terenowy ZHR. Z dodatkowych 

informacji przekazanych przez NIW-CRSO wynika jednak, że Oferent w 

ramach konkursu FIO 2019 samodzielnie, jako oddział terenowy ZHR, obok 

oferty numer 4785 złożył także ofertę numer 2203, chociaż w ramach 

konkursu FIO 2019 uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 

Każda kolejna oferta złożona przez ten sam podmiot traktowana jest jako 

oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie (z 

wyłączeniem dwóch dodatkowych ofert składanych przez oddziały terenowe 

nieposiadających własnej osobowości prawnej, który to wyjątek nie dotyczy 

Oferenta). Wobec powyższego, zarzut nie zasługuje na uwzględnienie.

ODMOWA UZNANIA ODWOŁANIA
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