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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
Dotyczy: otwartego konkursu: „Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących 

nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku” - konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2020 

 
 

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

Pytanie 3 
Chciałabym uzyskać odpowiedź na kilka pytań:  
1. W § 2 pkt. 1 jest zapis:  
"Oferta doskonalenia powinna:  

 odpowiadać na potrzeby nauczycieli i/lub kadry zarządzającej szkół w danym kraju; 
 realizowana w formie umożliwiającej nauczycielom udział w sytuacji zagrożenia 

COVID-19; 
 być realizowana w partnerstwie ze szkołą/szkołami organizacji Polaków, 

organizacją/organizacjami Polaków, szkołą/szkołami w systemie oświaty kraju 
zamieszkania Polaków lub instytucją/instytucjami oświaty kraju zamieszkania 
Polaków, a w przypadku zadania, o którym mowa w module II również 
uczelnią/szkołą wyższą w Polsce". 

Proszę o doprecyzowanie co oznacza termin partnerstwo w tym konkursie - jakie należy 
spełnić warunki i dokumenty?  
 

Odpowiedź  
Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa 
warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz 
dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury 
polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących 
w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje 
społeczne zarejestrowane za granicą.  

Oznacza to, że Beneficjentami końcowymi działań w zakresie organizowania w kraju  
i za granicą doskonalenia zawodowego są nauczyciele prowadzący nauczanie języka 
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku 
polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii 
i Polaków, szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne Polaków zarejestrowane 
za granicą lub w innych formach organizowanych przez organizacje społeczne Polaków 
oraz instytucje oświaty za granicą prowadzące nauczanie języka polskiego.  

W związku z tym, oferta doskonalenia kierowana przez podmioty uprawnione do składania 
wniosków w konkursie do ww. nauczycieli i polskich środowisk oświatowych za granicą 
powinna odpowiadać na ich potrzeby w tym zakresie oraz być realizowana w partnerstwie  
z ww. szkołami, organizacjami i instytucjami oświatowymi, w których prowadzą oni 
nauczanie. 
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W załączniku nr 1 do ogłoszenia konkursu „Regulamin otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego” określono, że priorytetowo traktowane będą te oferty, do 
których wnioskodawca dołączy kopie listów intencyjnych od ww. szkół i organizacji 
Polaków, w których wskazuje się na realizację konkretnych projektów na rzecz tych szkół 
i organizacji, a tym samym potwierdza, że projekty realizowane będą w partnerstwie z nimi 
i stanowią odpowiedź na ich potrzeby.  

W związku z powyższym, przez partnerstwo w projekcie należy rozumieć współpracę ze 
szkołą, organizacją Polaków lub instytucją za granicą w celu realizacji potrzeb 
szkoleniowych nauczycieli prowadzących w nich nauczanie języka polskiego. Partnerstwo 
w projekcie nie oznacza możliwości składania oferty wspólnej w rozumieniu w art. 14 ust. 2 
ustawy o działalności pożytku publicznego. 
 

Pytanie 4 
2. Czy listy intencyjne mogą być wystawione przez szkoły działające w ramach ORPEG?  
 
Odpowiedź  
Zgodnie z zapisami § 3 ust. 11 „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego”, wnioskodawca może dołączyć do oferty porozumienia, listy intencyjne i tym 
podobne dokumenty (np. umowa potwierdzająca zawarcie partnerstwa).  

Zgodnie z celami konkursu Beneficjentami końcowymi zadania są nauczyciele i/lub kadra 
zarządzająca szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania 
Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych 
w języku polskim. Mając na względzie fakt, iż listy intencyjne mają potwierdzać współpracę 
wnioskodawcy z ww. podmiotami, załączanie do oferty listów intencyjnych wystawianych 
przez szkoły działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 
nie znajduje uzasadnienia.  
 

Pytanie 5 
3. Czy wnioskodawcą może być instytucja zarejestrowana na terenie Wielkiej Brytanii?  
 
Odpowiedź  
Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w dniu 27 kwietnia 2020 r. 
i zamieszczona na stronie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN. 

Oferentem w konkursie mogą być podmioty wskazane w regulaminie konkursu 
tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jednostki 
samorządu terytorialnego oraz publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. Powyższe podmioty 
muszą być zarejestrowane w Polsce i działać w oparciu o polskie przepisy prawa. Ponadto 
stosownie do art. 14 ust. 2 ww. ustawy ofertę wspólną mogą złożyć dwie lub więcej 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy działające 
wspólnie. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4demzzgy

