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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
 

Dotyczy: otwartego konkursu: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów 
w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”  

 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania 
dotyczące otwartego konkursu ofert: 

Pytanie 1 

W imieniu ……, zgłaszam problem merytoryczny związany z ogłoszonym 
konkursem na "Organizację i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach 
szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022" 

Sprawa dotyczy zakresu przedmiotowego olimpiad i turniejów tematycznych 
określonego w paragrafie 1, pkt 3, ppkt 4,gdzie w kafeterii dziedzin tym razem 
nie występuje „technika”. 

Jest to istotna zmiana w odróżnieniu od poprzedniego konkursu z 2016 r., gdzie 
w podobnym punkcie (4,g) figurowała mechatronika, telekomunikacja i technika. 
Problem skutkuje niemożliwością wypełnienia rubryki 17 w załączniku nr 5, 
będącym aplikacją ofertową. 

Zwracamy się zatem z pytaniem o sposób rozwiązania tej (…) sprawy (…). 

Odpowiedź  

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów 
turniejów i olimpiad  olimpiady mogą być organizowane z każdego przedmiotu 
ogólnokształcącego lub dziedziny wiedzy. Ogłoszony konkurs obejmuje:  

1) olimpiady przedmiotowe; 

2) olimpiady przedmiotowe dla uczniów szkól podstawowych; 

3) olimpiady interdyscyplinarne; 

4) turnieje i olimpiady tematyczne. 

W kształceniu zawodowym zostały wprowadzone istotne zmiany, które nie 
pozostają bez wpływu na wskazanie dziedzin wiedzy w turniejach i konkursach 
tematycznych.  

Obecne dziedziny na potrzeby konkursu wyróżniono z uwzględnieniem 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 
ogólnych celów i zadań kształcenia w  zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 
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Są to: 

1) ekonomia, administracja, handel;  

2) hotelarstwo, gastronomia, turystyka, przetwórstwo spożywcze;  

3) rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo;  

4) telekomunikacja i informatyka;  

5) elektryka, energetyka, elektronika, mechatronika; 

6) górnictwo, wiertnictwo i metalurgia; 

7) mechanika, mechanika precyzyjna i motoryzacja; 

8) budownictwo i geodezja; 

9) transport, spedycja i logistyka; 

10)  włókiennictwo, odzieżownictwo, przemysł skórzany i obuwnictwo. 

Większość wskazanych dziedzin obejmuje nauki techniczne. 

Pytanie 2 

Stowarzyszenie elektryków Polskich przygotowuje ofertę na organizację 
i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 
EUROELEKTRA.  

W związku z wypełnianiem formularza oferty mamy pewne wątpliwości co wpisać 
w części II w pozycji 17. formularza -Uprawnienia laureatów i finalistów.  

Olimpiada Wiedzy elektrycznej i Elektronicznej jest olimpiadą, której program 
merytoryczny jest zgodny z podstawami programowy dziewięciu zawodów:  

- technik elektryk,  

- elektryk,  

- elektromechanik,  

- technik elektronik,  

- elektronik,  

- technik teleinformatyk,  

- technik szerekopasmowej komunikacji elektronicznej, -  

- technik telekomunikacji,  

- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  

W związku z tym laureaci i finaliści powinni być zwalniani z części pisemnej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach związanych z obszarem:  

elektryczno-elektronicznym: technik elektryk, elektryk, elektromechanik, technik 
elektronik, elektronik, technik teleinformatyk, technik szerekopasmowej 
komunikacji elektronicznej, technik telekomunikacji, monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych.  
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W punkcie 17. II części formularza oferty jest lista rozwijana, w której nie ma takiej 
pozycji.  

Nie mam problemu, żeby wprowadzić ją wprowadzić.  

Moje pytanie brzmi:  

Czy mam wprowadzić do listy rozwijanej pozycję, która odpowiada 
organizowanej przez nas olimpiadzie o treści wyróżnionej powyżej niebieską 
czcionką.  

Odpowiedź  

Organizatorzy olimpiad wskazują w punkcie 17. II części formularza dziedzinę 
zgodną z listą rozwijaną. 


