
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, 2 sierpnia 2019 r. 
DE-WZP.263.1.6.2019.2.BR 
 
 

Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 

Dotyczy: otwartego konkursu: „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy 
pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat 
zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, 
zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, 
przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez 
prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”  

 
 

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

Pytanie 3 

Posiadamy formę prawną – osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, czy w tym wypadku możemy być wspólnikiem oferenta? Oferentem 
jest fundacja. My ze swojej strony zajmujemy się szkoleniami, prowadzimy 
centrum rozwoju dziecka i psychoterapie. 

Odpowiedź  

Zgodnie z częścią I „Informacje ogólne” ust. 1 Ogłoszenia konkursu oferty 
realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot 
działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 i z 2019 r. 
poz. 447), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria wyboru 
wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

Powyższe postanowienie Ogłoszenia konkursu oznacza, że ofertę może złożyć 
każdy podmiot, tj. osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną, o ile spełnią wymóg 
prowadzenia działalności dotyczącej spraw objętych zadaniami określonymi 
w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym lub też taka działalność jest jego celem 
statutowym.  

Takim podmiotem może być np. osoba fizyczna, która prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy 
o zdrowiu publicznym, tj.: 

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń 
zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa; 
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2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup 
społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych; 

3) promocję zdrowia; 
4) profilaktykę chorób; 
5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania 

zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku 
zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji; 

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa; 

7) inicjowanie i prowadzenie: 
a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego, 
b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej 

w zakresie zdrowia publicznego; 
8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia 

publicznego; 
9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań 

społeczno-ekonomicznych; 
10) działania w obszarze aktywności fizycznej. 

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
dokumentem potwierdzającym prowadzenie takiej działalności będzie np. wydruk 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej (CEiDG). 

Stosownie do powyższego, oferentami mogą być również spółki osobowe prawa 
handlowego, które zgodnie z art. 8 z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.) posiadają zdolność prawną, a 
także spółki kapitałowe prawa handlowego (spółki kapitałowe posiadają 
osobowość prawną, a każdy podmiot posiadający osobowość prawną posiada 
zdolność prawną). Oferentami również mogą być inne podmioty posiadające 
osobowość prawną, np. fundacje, stowarzyszenia, czy podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
np. kościelne osoby prawne. W przypadku osób prawnych dokumentem 
potwierdzającym prowadzenia działalności, o której mowa w art. 2 ustawy 
o zdrowiu, może być wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego albo statut spółki.  

Oferentem może być również inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, np. stowarzyszenie 
zwykłe, które zgodnie z art. 40 ust. 1b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) posiada zdolność prawną. 
W przypadku stowarzyszenia zwykłego dokumentem potwierdzającym 
prowadzenie działalności, o której mowa w art. 2 ustawy o zdrowiu, jest jego 
regulamin działalności. 

Dwa lub więcej podmioty spełniające wymogi opisane powyżej mogą złożyć 
ofertę wspólną. Ze złożonej oferty wspólnej musi jasno wynikać, że oferta została 
złożona w imieniu wszystkich oferentów, np. oferta została podpisana przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zasadami 
reprezentacji obowiązującymi u wszystkich oferentów, lub też oferent składający 
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ofertę wspólną działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
pozostałych oferentów i dołączonego do oferty.  

Możliwa jest również współpraca oferenta z innym podmiotem (nie ma on wtedy 
statusu oferenta), w tym podmiotem, który nie spełnia ww. wymogów. Zasady 
takiej współpracy określa § 4 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 
Ogłoszenia konkursu. Stosownie do tego paragrafu umowy Zleceniobiorca 
(oferent, któremu przyznano dotację i z którym podpisano umowę) przy realizacji 
zadania może posługiwać się podmiotami trzecimi. W takim przypadku 
Zleceniobiorca odpowiada za działania bądź zaniechania tego podmiotu jak za 
działania własne. 

Pytanie 4 

W przypadku działań dotyczących modułu I - ma on na celu stworzenie programu 
promocji i profilaktyki dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek 
oświaty z wdrożeniem, np. poprzez przeprowadzenie warsztatów w 180 
szkołach, które otrzymały certyfikat uczestnictwa w programie "Szkoła Myślenia 
Pozytywnego". 

Odpowiedź  
Podczas realizacji zadania w zakresie modułu I należy stosować „Uwagi 
dotyczące realizacji modułu I” o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu 
konkursu. Uwaga trzecia definiuje, co zawiera Szkolny System Wsparcia Zdrowia 
Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla 
szkół podstawowych i placówek oświaty. Stosownie do powyższego, zadanie 
w zakresie Modułu I polega na realizacji ww. Programu poprzez działania 
określone § 1 ust.  4 pkt 1 lit. od a do e Regulaminu konkursu. Przed złożeniem 
oferty należy zapoznać się dokładnie z publikacjami w celu zaprojektowania 
działań realizowanych w ramach programu. Zadanie zakłada kontynuację 
programu wsparcia zdrowia psychicznego w szkołach, które już go realizowały w 
poprzednich latach. Liczba szkół objętych działaniami w ramach Modułu I jest 
określona w regulaminie konkursu – Uwagi dotyczące realizacji Modułu I. 
Zestawienie szkół, które uczestniczyły w Programie „Szkoła Myślenia 
Pozytywnego” jest dostępne na stronie BIP: 
https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-
publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-6-
2019.html na której zamieszczono Ogłoszenie konkursu oraz inne dokumenty 
niezbędne do złożenia oferty. W uzasadnionym przypadku, spowodowanym 
czynnikami niezależnymi od Zleceniobiorcy (oferenta, któremu przyznano 
dotację i z którym podpisano umowę), istnieje możliwość realizacji zadań 
w szkołach, które nie otrzymały certyfikatu uczestnictwa w programie po 
otrzymaniu pisemnej zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej (§ 6 ust. 6 
Regulaminu konkursu).  
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