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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 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, do jakiego punktu w §  6 ust. 2 
załącznika nr 3 ogłoszenia  (na temat kwalifikowalności kosztów)  można 
zakwalifikować zakup nagród dla zwycięzców olimpiady.  

Odpowiedź  

Zakup nagród dla uczestników olimpiady (finalistów, laureatów) jest zadaniem 
organizatora związanym z organizacją danej edycji olimpiady lub turnieju. 
Zakupu nagród można dokonać ze środków własnych (środki finansowe własne, 
środki pozyskane od sponsorów) lub z dotacji przyznanej z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. W § 6 załącznika nr 3 (Zasady przyznawania i rozliczania dotacji) 
zostały wskazane koszty, które w szczególności można uznać za kwalifikowane. 
Wśród tych kosztów znalazły się (§ 6 ust. 2 pkt 4) inne koszty wynikające 
bezpośrednio z realizacji zadania (np. tłumaczenia, druk, publikacje, szkolenia 
itp.) – pod warunkiem, że są poniesione oszczędnie. 

Zakup nagród dla uczestników olimpiady jest kosztem kwalifikowanym, 
wynikającym bezpośrednio z realizacji zadania. 

Pytanie 2 

Czy koszty zarządzania i administrowania zadaniem (poz. IV. w arkuszu III. 
Kalkulacja kosztów w formularzu oferty) mogą być wyrażone w kalkulacji kosztów 
realizacji zadania (w formularzu ofertowym) jako procent pozostałych kosztów 
lub całkowitej dotacji (w formie tzw. kosztów pośrednich/narzutu 
rozliczanych proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich), czy każdy wydatek 
związany z kosztami zarządzania i administrowania zadaniem musi zostać 
uwzględniony jako osobna pozycja kalkulacji kosztów (np. obsługa finansowa, 
obsługa księgowa), zostać wyrażony kwotowo i na etapie realizacji zostać 
uzasadniony fakturą, innym dowodem księgowym, umową o pracę itd.? 

Odpowiedź  

Każdy wydatek związany z kosztami zarządzania i administrowania zadaniem 
powinien zostać uwzględniony jako osobna pozycja kalkulacji kosztów  
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(np. wynagrodzenie dla koordynatora olimpiady, obsługa finansowa, obsługa 
księgowa), a na etapie realizacji zadania powinien być uzasadniony fakturą, 
dowodem księgowym lub umową na wykonanie konkretnego zadania. 

Pytanie 3 

W jaki sposób należy udokumentować przekazanie na realizację zadania 
środków własnych organizatora w przypadku wkładu własnego rzeczowego  
i osobowego? 

Odpowiedź  

Na etapie złożenia oferty należy zaplanować wysokość wkładu własnego, w tym 
rzeczowego i osobowego, dopiero na etapie realizacji zadania lub złożenia 
sprawozdania należy udokumentować zapewnianie wkładu własnego np. 
poprzez umowę udostępnienia sal na finał olimpiady, porozumienie  
z wolontariuszem itp. 

W przypadku wkładu o charakterze rzeczowym lub osobowym, należy podać 
wycenę, która powinna opierać się na cenach rynkowych rzeczy/usługi itp., oraz 
posiadać podstawę jej wyliczenia związaną z wybranym przez organizatora 
sposobem rozliczenia. 

Pytanie 4 

Czy środki finansowe przekazane przez sponsora na nagrody dla uczestników 
olimpiady są traktowane jako wkład własny (udział finansowych środków 
pozyskanych od sponsorów)? 

Odpowiedź  

Przez wkład własny rozumie się środki finansowe, zasoby rzeczowe i osobowe, 
które zapewnia wnioskodawca na rzecz realizacji zadania, w tym inne środki 
publiczne, środki uzyskane od sponsorów itp. Wobec powyższego, środki 
finansowe przekazane przez sponsora na nagrody dla uczestników olimpiady 
mogą być traktowane jako wkład własny. 

Pytanie 5 

W jakiej pozycji kalkulacji kosztów należy wykazać wycenę pracy wolontariuszy 
(jako wkład własny)? W jaki sposób wycenić pracę wolontariuszy (jakie stawki 
przyjąć)? Co stanowi podstawę wykazania i rozliczenia pracy wolontariuszy na 
etapie realizacji zadania (jakie dokumenty należy przedstawić)? 

 

Odpowiedź  

Wycena pracy wolontariuszy może stanowić wkład własny (osobowy) 
organizatora  olimpiady. Czas pracy wolontariusza można oszacować, 
porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny 
przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika. 

Podmioty w celu wykazania pracy wolontariuszy przygotowują porozumienie  
o współpracy z wolontariuszem, które jest jedną z form wkładu własnego do 
realizowanego zadania. Zakłada się, że w takim porozumieniu zostaną określone 
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obowiązki wolontariusza, liczba przepracowanych przez niego godzin oraz 
stawka za godzinę pracy. 

Pytanie 6 

W jakiej pozycji kalkulacji kosztów należy umieścić koszty promocji zadania (np. 
ulotki, plakaty) - koszty merytoryczne, koszty organizacji, koszty zarządzania  
i administrowania? 

Odpowiedź  

MEN informuje, że koszty promocji zadania można umieścić w kosztach 
merytorycznych zadania. 

Pytanie 7 

Czy istnieje możliwość organizacji Olimpiady, której zawody, na wszystkich 
etapach (zawody I, II i III stopnia) maja charakter drużynowy? 

Odpowiedź  

MEN informuje, że istnieje możliwość organizacji olimpiady, której zawody, na 
wszystkich etapach będą miały charakter drużynowy. 

Pytanie  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w doprecyzowaniu punktu 11 i 12 
paragrafu 3 Regulaminu otwartego konkursu ofert. Proszę o wyjaśnienie terminu 
środki własne. Czy dotyczy to jedynie wydatkowanych pieniędzy czy zawiera w 
sobie również wkład osobowy, lokalowy, rzeczowy- np. pozyskanie nagród od 
sponsorów? 

Odpowiedź  

MEN informuje, że odpowiedź na to pytanie został udzielona w wyjaśnieniu na 
pytanie nr 4. 

 
 


