
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: +48 22 34 74 192, fax: +48 22 621 50 10, +48 22 34 74 183 
e-mail: Sekretariat.DE@men.gov.pl, www.men.gov.pl 

Warszawa, 8 maja 2019 r. 
DE-WZP.263.1.5.2019.2.BR 
 
 
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 

Pytanie odnośnie § 2 ust. 4 pkt 4 - czy dotyczy on także (a jeśli tak, to jakich 
przedmiotów) olimpiad interdyscyplinarnych, w szczególności Olimpiady 
Lingwistyki Matematycznej? 

 

Odpowiedź  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.) olimpiady 
interdyscyplinarne to olimpiady obejmujące elementy treści podstaw 
programowych różnych przedmiotów, a olimpiady z przedmiotów dodatkowych - 
to olimpiady obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako 
przedmioty dodatkowe.  

W związku z powyższym Organizator olimpiady powinien wskazać w ofercie 
elementy treści podstaw programowych danych przedmiotów – w przypadku 
olimpiady interdyscyplinarnej oraz wiedzę z danego przedmiotu, który może być 
nauczany jako przedmiot dodatkowy - w przypadku olimpiady z przedmiotu/-tów 
dodatkowego/-wych. 

Pytanie 2 

czy jest szansa na wydłużenie terminu składania ofert? Z powodu dłuższej 
przerwy od pracy szkół i uczelni, a teraz okresu matur nie jest nam łatwo szybko 
skontaktować się z odpowiednimi pracującymi dla naszej olimpiady ludźmi. 

Odpowiedź  

Zgodnie z Regulaminem konkursu termin składania ofert upływa 15 maja br.   
i nie ma możliwości jego zmiany (wydłużenia). 

Pytanie  3 
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Pytanie dotyczy paragrafu 7 w załączniku nr 2 - Ramowy wzór regulaminu 
olimpiady. Czy zapis w tym paragrafie należy rozumieć alternatywnie: albo 
rejestracja za zgodą uczestnika albo powołanie niezależnego obserwatora? 

 

Odpowiedź  

Zgodnie z propozycjami zapisu w § 7 Ramowego regulaminu olimpiady 
Rejestracja przebiegu zawodów/powołanie do komisji niezależnego obserwatora 
zewnętrznego – o ile organizator podejmie taką decyzję, zawody II stopnia oraz 
zawody centralne mogą być rejestrowane za zgodą uczestnika.  

Jeżeli organizator podejmie powyższą decyzję, wtedy Regulamin powinien 
określać termin przechowywania zarejestrowanych wypowiedzi oraz zasady 
pracy niezależnego obserwatora zewnętrznego.  

Powołanie do komisji egzaminacyjnej na II i III etapie olimpiady niezależnego 
obserwatora nie jest formalnym wymogiem stawianym przez MEN wobec 
organizatora olimpiady/turnieju. 

 

Pytanie  4 

Drugie pytanie dotyczy formularza oferty (załącznik) nr 5 - w pozycji 17b 
(Uprawnienia laureatów i finalistów) - do wybrania jest tylko opcja "historia  
i wiedza o społeczeństwie". Na stronie CKE wśród przedmiotów do wyboru 
zdawanych od 2022 r. jest wymieniona historia (bez wiedzy o społeczeństwie). 

Występuje wątpliwość dotyczącą całej kwestii uprawnień egzaminacyjnych dla 
uczniów szkół podstawowych - skoro historia będzie mogła być zdawana na 
egzaminie dopiero od 2022 r. to wprawdzie w ciągu najbliższych trzech lat 
uczestnicy nie będą mogli skorzystać z tych uprawnień, ale uczeń klasy ósmej, 
który w 2022 r. uzyska tytuł laureata bądź finalisty oraz uczniowie młodszych klas 
z poprzednich edycji będą mogli skorzystać z uprawnień w kwietniu 2022 r. 

W związku z powyższym proszę o informację, czy w przypadku olimpiady  
z historii dla szkół podstawowych powinnam zaznaczyć właśnie wyżej 
wymienioną opcję (zwolnienie z egzaminu z historii) czy zaznaczyć, że olimpiada 
nie daje uprawnień egzaminacyjnych?  

Odpowiedź  

W formularzu (załącznik numer 5) dla oferty olimpiady z historii dla uczniów szkół 
podstawowych należy zaznaczyć, że jest to olimpiada dająca uprawnienia. 
 

 


