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Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach 
komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych 

konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2019 r. 

 
 
 
W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej Planu zlecania zadań 

publicznych w 2019 r. oraz mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą”, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór kandydatów 

do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach 

otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2019 r. 

I. Informacje ogólne:   

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy Ministerstwo Edukacji Narodowej  zaprasza organizacje 

pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy do wskazywania osób, zwanych dalej „kandydatami”, które będą brały udział 

w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy w 2019 r.  

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów, którzy są zainteresowani 

udziałem w pracach komisji konkursowych w 2019 r.  

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej 

członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

4. Ocena ofert zgłoszonych w konkursach odbywać się będzie za pomocą systemu 

elektronicznego za pośrednictwem Internetu. 

5. Zgłoszenia są ważne do dnia 31 grudnia 2019 roku.  

6. Wskazane jest, aby zgłoszenia zawierały wstępną propozycję konkursów, w których zgłoszeni 

kandydaci będą oceniać oferty. 

7. Kandydaci wpisani  do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych będą powoływani 

do prac w komisjach konkursowych na podstawie decyzji określającej skład komisji, 

po potwierdzeniu zgody kandydata oraz poinformowaniu, że zgłaszający go podmiot nie 

bierze udziału w konkretnym konkursie. 

 

II. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:   

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące kryteria:  

1.  Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;  

2. Zostali wskazani przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.  

W skład komisji konkursowej oceniającej konkretny otwarty konkurs ofert nie mogą wchodzić 

osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące 

udział w tym konkursie. Ponadto do członków komisji konkursowych stosuje się art. 24 ustawy 
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z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, 

z późn. zm.) dotyczący wyłączenia pracownika. 

 

III. Miejsce złożenia dokumentów  

Zgłoszenia należy złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Edukacji Narodowej lub 

przesłać na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatów do komisji oceniających otwarte konkursy ofert – nr sprawy 

DE-WZP.263.2.2.2019”. Dokumenty powinny zawierać następujące dane: 

1. Dane dotyczące podmiotu zgłaszającego kandydata (nazwę, adres, osobę do kontaktu wraz 

z numerem telefonu i adresem e-mail); 

2. Dane dotyczące kandydata (Imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres 

e-mail); 

3. Wstępną propozycję konkursów, do oceniania których kandydat zostaje zgłoszony spośród 

konkursów wymienionych w Planie  zlecania zadań publicznych na 2019 r.; 

4. Opis doświadczeń kandydata w ocenie ofert składanych w otwartych konkursach ofert; 

5. Opis kwalifikacji/doświadczeń kandydata z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy Polonii i Polakom za 

granicą; 

6. Opis doświadczeń kandydata we współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych; 

7. Zgoda kandydata na udział w pracach komisji konkursowych (ze wskazaniem tych otwartych 

konkursów ofert wymienionych w Planie zlecania zadań publicznych, do oceniania których 

kandydat zostaje zgłoszony) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1); 

8. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub 

dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu zgłaszającego 

kandydata (pełnomocnictwo, upoważnienie); 

Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę reprezentującą zgłaszający podmiot, a więc 

uprawnioną do składania oświadczeń woli przez podmiot zgłaszający, co potwierdzać powinny 

dokumenty, o których mowa w części III pkt 8. 

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie dostępne są pod numerem nr telefonu 

 (022) 34 74 843 lub pod adresem e-mail bartlomiej.radecki@men.gov.pl. 

mailto:bartlomiej.radecki@men.gov.pl
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Klauzula informacyjna – otwarte konkursy ofert przeprowadzane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej; 

 dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Ministerstwie Edukacji Narodowej: Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, adres e-mail: inspektor@men.gov.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

otwartym konkursem ofert przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja otwartego konkursu ofert, na ich wniosek. W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane 

osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji 

Narodowej. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku otwartego konkursu ofert, 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


