
 

  

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej konkursu na dotacje instytucjonalne w Programie 
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy 

05 lipca 2022 

 

Spotkanie odbyło się 05 lipca 2022 r.  

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkinie i członek Komisji Konkursowej:  

 

● Magdalena Szafranek - niezależna Ekspertka 

● Draginja Nadażdin - niezależna Ekspertka  

● Zofia Komorowska - Fundacja Stocznia 

● Andrzej Pietrucha - Fundacja Akademii Organizacji Obywatelskich  

● Sylwia Sobiepan - Fundacja im. Stefana Batorego 

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu w roli obserwatorów (bez prawa głosu): 

 

• Anniken Kleven-Gasser - Ambasada Królestwa Norwegii 

• Karina Gradowska-Karpińska - Ambasada Królestwa Norwegii 

• Bendik Elstad - Biuro Mechanizmów Finansowych 

• Steven Verhulst - Biuro Mechanizmów Finansowych  

• Urszula Demidziuk - przedstawicielka Punktu Kontaktowego w Ministerstwa Funduszy i 
Polityki Regionalnej 

• Katarzyna Zakroczymska - przedstawicielka programu Aktywni Obywatele - Fundusz 
Regionalny 

• Magdalena Brzozowska - członkini zespołu programowego, protokolantka 

• Anna Fedas - członkini zespołu programowego   

• Ingeborga Janikowska-Lipszyc - członkini zespołu programowego  

 

 

1. Na przewodniczącą Komisji Konkursowej w głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Sylwię 
Sobiepan.  

 

2. Sylwia Sobiepan przypomniała zadania i zakres kompetencji Komisji Konkursowej oraz przedstawiła 
propozycję programu spotkania. 

 

3. Komisja przyjęła następujący plan spotkania: 

 

1) Zgłoszenie konfliktów interesu i przyjęcie zobowiązania do zachowania poufności. 

2) Zapoznanie się z przebiegiem i wynikami Konkursu na dotacje instytucjonalne. 

3) Dyskusja o liście rankingowej i rekomendacjach Ekspertek/ów oceniających wnioski, stworzeniu 
listy rezerwowej. 

4) Inne wnioski i propozycje. 

 



 

  

4. Członkinie i członek Komisji Konkursowej wraz uczestniczącymi w posiedzeniu 
obserwatorami/kami zostali/ły zobowiązani do zachowania poufności przebiegu spotkania i 
podjętych decyzji do czasu ogłoszenia wyników konkursu oraz niniejszego protokołu.  
 

5. Członkinie i członek Komisji Konkursowej oraz uczestniczące w posiedzeniu obserwatorzy/ki 
podpisali/ły deklarację bezstronności przy procesie wyłaniania wniosków do finansowania w 
Programie. Konflikt interesu odnośnie wniosków znajdujących się na liście rankingowej sformułowanej 
przez Ekspertów/ki zgłosili następujące członkinie i członek Komisji Konkursowej: 

 

● Andrzej Pietrucha - odnośnie wniosków: KI/0105 - złożonego przez Fundację Szkoła Liderów, 

KI/0127- złożonego przez Forum Darczyńców w Polsce; 

● Zofia Komorowska - odnośnie wniosków: KI/0054 - złożonego przez Sieć Obywatelską 

Watchdog Polska, KI/0132 - złożonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, KI/0124 - złożonego 

przez Ogólnopolską Federacja Organizacji Pozarządowych, KI/0134 - złożonego przez 

Stowarzyszenie 61, KI/0105 - złożonego przez Fundację Szkoła Liderów; 

● Magdalena Szafranek - odnośnie wniosków: KI/0127- złożonego przez Forum Darczyńców w 

Polsce, KI/0120 – złożonego przez Instytut Spraw Publicznych; 

● Draginja Nadażdin  - odnośnie wniosków: KI/0126 - złożonego przez Stowarzyszenie Sędziów 

Polskich "Iustitia", KI/0124 - złożonego przez Ogólnopolską Federację Organizacji 

Pozarządowych. 

 

6. Sylwia Sobiepan przedstawiła osobom uczestniczącym w spotkaniu informację o procedurze oceny 
wniosków, w wyniku której wyłoniono listę rankingową omawianą na posiedzeniu Komisji 
Konkursowej.  

 

7. Członkinie i członek Komisji Konkursowej przystąpili do omówienia listy wniosków 
rekomendowanych przez Ekspertów/ki do otrzymania dotacji. Komisja Konkursowa nie 
zaproponowała żadnych zmian w kolejności wniosków na liście rankingowej rekomendowanej przez 
zespół Ekspertów/ek spośród wniosków o punktacji 19,33 i więcej. 

 

8. Członkinie i członek Komisji Konkursowej przystąpili do dyskusji na temat 3 wniosków ocenionych 
przez Ekspertów/ki na 19,00 pkt. w celu wyłonienia jednego z nich do przyznania dotacji.  
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o utworzeniu listy rezerwowej. 

 

W związku z zaistniałymi konfliktami interesów, Magdalena Szafranek i Draginja Nadażdin nie 
uczestniczyły w dyskusji na temat wniosków odpowiednio złożonych przez Instytut Spraw Publicznych 
i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".  

Po wymianie opinii członkiń i członka Komisji na temat wniosków i dyskusji, a w związku z brakiem 
konsensusu, Przewodnicząca Komisji Konkursowej zarządziła głosowania nad decyzjami Komisji. W 
wyniku głosowania podjęto następujące decyzje dotyczące wniosków: 

 

• KI/0126 - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Warszawa (decyzja podjęta 
stosunkiem głosów: 4 głosy za, 1 wstrzymujący ze względu na konflikt interesów) 
Wniosek rekomendowany do otrzymania dofinansowanie ze względu na kluczową rolę 
organizacji w działaniach służących prawidłowemu funkcjonowaniu państwa prawa w 
Polsce. Znaczenie tej organizacji dotyczy zarówno sektora obywatelskie, jak i działań 
skierowanych do decydentów i ogółu społeczeństwa. 



 

  

Jednocześnie Komisja Konkursowa rekomenduje Stowarzyszeniu Sędziów Polskich 
"Iustitia" skorzystanie ze stałego wsparcia doświadczonego konsultanta/ki, który będzie 
doradzał w kwestiach prowadzenia organizacji i jej stabilizacji.  

 

• KI/0120 - Instytut Spraw Publicznych, Warszawa (decyzja podjęta stosunkiem głosów: 
4 głosy za, 1 wstrzymujący) Wniosek rekomendowany na pierwsze miejsce listy 
rezerwowej ze względu na potencjalne znaczenie proponowanych rozwiązań dla 
organizacji zajmujących się kwestiami praworządności w Polsce. 

 

• KI/0095 - Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków (decyzja podjęta 
stosunkiem głosów: 3 głosy za,1 głos przeciw,1 wstrzymujący) Wniosek rekomendowany 
na drugie miejsce listy rezerwowej ze względu na działania służące przeciwdziałaniu 
wykluczeniu oraz wspieraniu organizacji członkowskich. Jedna osoba głosowała przeciw, 
powołując się na ocenę jednego z ekspertów oceniających wniosek oraz 2 innych 
ekspertek, którzy w dyskusji na spotkaniu ekspertów uznali ten wniosek za niezgodny z 
zasadami konkursu.  

 

9. Ze względu na trudność konkursu i jego pilotażowy charakter (innowacyjna formuła rozliczenia 
dotacji poprzez rezultaty) Komisja Konkursowa jednogłośnie zobowiązała Zespół Operatora do dalszej 
pracy ze wszystkimi Wnioskodawcami nad przygotowaną dokumentacją przed podpisaniem umów 
dotacyjnych, w szczególności nad strategią i tabelą rezultatów. Swoje rekomendacje w tej kwestii 
przedstawili również oceniający wnioski Eksperci/tki.  

 

10. Podsumowanie: Komisja Konkursowa rekomendowała przyznanie 22 dotacji na łączną kwotę:      
2 168 835 EUR. 
 

Załącznik: lista ocenianych wniosków po zmianach wprowadzanych w efekcie dyskusji.  

  

Protokół sporządziła: Magda Brzozowska 

 

Protokół został podpisany elektronicznie przez członkinie i członka Komisji Konkursowej oraz 
protokolantkę. 


