Biuro Dyrektora Generalnego

Warszawa, 9 lipca 2018 r.

Pytania zgłoszone w związku z ofertą konkursową na realizację zadania
publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów
przez organizacje konsumenckie

PYTANIE NR 1
Czy w statusie Organizacji musi być zapis dotyczący ochrony konsumentów?
Tak. Zgodnie z treścią ogłoszenia: „1.2.1. Ofertę może złożyć każda organizacja pozarządowa,
która w swoich celach statutowych ma ochronę interesów konsumentów”.

PYTANIE NR 2
Czy ogólnie pojęte poradnictwo prawne jako jeden ze sposobów realizacji projektu jest
wykluczony?
Co do zasady, poradnictwo prawne nie jest wykluczone, o ile jego zakres nie jest tożsamy
z poradnictwem prowadzonym przez Federację Konsumentów.
Projekt może być skierowany do jakiejś konkretnej grupy docelowej, bądź prowadzony
w specyficznym miejscu, w inny sposób, i jak najbardziej będzie wtedy uzupełnieniem istniejącego
systemu.
PYTANIE NR 3
Czy fundacja w organizacji może złożyć Państwu ofertę w tym konkursie?
Po otwarciu ofert Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności ocenia oferty pod względem
formalnym. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, podlegają odrzuceniu i nie są
rozpatrywane pod względem merytorycznym. W związku z powyższym, oferta złożona przez
fundację w organizacji, która nie spełnia warunków udziału w konkursie, zostanie odrzucona.
Co więcej, istotne jest również to, że: „Do momentu wpisania do KRS osoby działającej w imieniu
fundacji mogą wyłącznie podejmować czynności zmierzające do rejestracji podmiotu. Osoba
działająca w imieniu przyszłej fundacji nie może w związku z tym składać w imieniu tego podmiotu
żadnych oświadczeń woli mających mieć skutek prawny na przyszłość. Nie można również mówić
o konwalidacji działań przedstawiciela fundacji po uzyskaniu przez nią osobowości prawnej
ze skutkiem wstecznym. Jeżeli zatem osoba będąca fundatorem fundacji podejmuje czynności
prawne niezwiązane z jej rejestracją, to należy przyjąć, że te czynności podejmuje wyłącznie we
własnym imieniu i na własna rzecz” (tak: wyrok WSA w Łodzi z dnia 2 grudnia 2013 r., sygn. akt II
SA/Łd 877/13).
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