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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 6 
1. W § 2 pkt.  czytamy, że oferta powinna być realizowana w partnerstwie z ze 
szkołą/szkołami organizacji Polaków […], a w przypadku zadania, o którym mowa w module 
II również uczelnią/szkołą wyższą w Polsce. Czy w związku z tym, jako uczelnia wyższa 
musimy poszukiwać innego partnera z uczelni wyższej? Czy wystarczy aby jedna ze stron 
projektu, w tym wypadku my, reprezentowała szkolnictwo wyższe? 

Odpowiedź  
Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 3 Szczegółowego opisu zadania zawartego w „Regulaminie 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego” realizacja modułu II – 
przygotowanie podręczników i materiałów edukacyjnych wraz z poradnikami metodycznymi 
dla nauczycieli powinna być realizowana przy udziale uczelni wyższych.  
W przypadku, gdy wnioskodawcą jest uczelnia wyższa, nie ma potrzeby partnerstwa z inną 
uczelnią wyższą. Jednakże, w związku z tym, iż oferta kierowana jest do nauczycieli 
i polskich środowisk oświatowych za granicą, wnioskodawca, czyli uczenia wyższa powinna 
realizować ją w partnerstwie ze szkołami, organizacjami i instytucjami oświatowymi za 
granicą. 
 

Pytanie 7 
2. Na jakim etapie należy postarać się o zgodę na połączenie przy realizacji zadania kilku 
funkcji, która jest wydawana w formie pisemnej przez dyrektora komórki zlecającej? 
W trakcie składania projektu czy dopiero po otrzymaniu wyników konkursu? 

Odpowiedź  
Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 pkt 1d „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji” 
stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu, zgoda na połączenie kilku funkcji 
w projekcie może być wydawana w formie pisemnej przez dyrektora komórki zlecającej na 
podstawie pisemnego uzasadnienia przedstawionego przez podmiot, z którym została 
podpisana umowa na realizację zadania. Powyższe dotyczy wyłącznie kosztów 
wynagrodzeń finansowanych z dotacji MEN.  
 

Pytanie 8 
3. Czy do wszystkich podręczników muszą być dołączone poradniki metodyczne dla 
nauczycieli? Czy taki poradnik musi być w formie pisemnej czy może to być np. prezentacja 
(w programie power point) lub filmik instruktażowy? 
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Odpowiedź  
Celem konkursu jest opracowanie podręczników wraz z poradnikami metodycznymi dla 
nauczycieli do nauczania języka polskiego. Poradnik dla nauczyciela powinien zawierać 
m.in. propozycję planu nauczania wraz ze scenariuszami zajęć opracowanymi na 
podstawie treści podręcznika. Zgodnie z regulaminem konkursu oferta powinna 
uwzględniać, w zależności od potrzeb szkół i organizacji Polaków, możliwość zarówno 
elektronicznego, jak i papierowego korzystania z podręcznika i poradnika.  
 

Pytanie 9 
4. Czy opracowane podręczniki będą ogólnodostępne w formie elektronicznej? Jeśli tak, to 
na jakiej stronie? Czy zostanie utworzona specjalna strona z podręcznikami? 
Kto odpowiada za jej prowadzenie? 

Odpowiedź  
Zgodnie z § 7 ust. 5 „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji” stanowiących załącznik nr 2 
do ogłoszonego konkursu wszelkie utwory i publikacje edukacyjne powstałe podczas 
realizacji zadania są udostępniane Ministerstwu Edukacji Narodowej na zasadach 
określonych w licencji Creative Commons 4.0 Polska w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.). 
Materiały edukacyjne oraz opracowane podręczniki w wersji elektronicznej zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz 
udostępnione w formie elektronicznej organizacjom Polaków i szkołom za granicą 
zainteresowanym ich wykorzystaniem w pracy dydaktycznej. 
 

Pytanie 10 
5. Czy opracowane podręczniki muszą zostać wydrukowane i rozdystrybuowane wśród 
partnerów projektu i ewentualnie innych jednostek zagranicznych, zajmujących się 
nauczaniem języka polskiego? Czy można się ograniczyć do formy elektronicznej? 
Kto odpowiada za wydruk i dystrybucję materiałów – oferent czy MEN? W tym miejscu 
pragnę nadmienić, że mamy już doświadczenie w realizacji podobnego projektu we 
współpracy ze (…) [przyp.: nazwa podmiotu do wiadomości MEN] i wiemy, że wydruk 
podręczników znacznie podniesie koszty projektu (są to kwoty od min. 35 zł w górę za jeden 
podręcznik). Poniżej załączam link do opracowanych przez nas podręczników, dostępnych 
w formie elektronicznej: (…)[przyp.: link do wiadomości MEN]. 

Odpowiedź 
Wnioskodawca odpowiada za realizację wszystkich etapów opracowania i wydania 
podręcznika. Zgodnie z regulaminem konkursu oferta powinna uwzględniać, w zależności 
od potrzeb szkół i organizacji Polaków, możliwość zarówno elektronicznego, jak 
i papierowego korzystania z podręcznika. W związku z tym, kosztorys projektu powinien 
uwzględnić wszystkie koszty związane z opracowaniem i wydaniem podręcznika 
i poradnika metodycznego dla nauczyciela.  

Pytanie 11 
1. § 3. ust. 3 Regulaminu konkursu stwierdza, że oferent zobowiązany jest do wkładu 
własnego w wysokości min. 10% wartości zadania. Czy poprzez wkład oferenta rozumiany 
jest także wkład rzeczowy i osobowy (wolontariat), czy jedynie wkład finansowy. 

Odpowiedź 
Regulamin konkursu dopuszcza możliwość wyliczenia i wyceny wkładu własnego 
rzeczowego i osobowego w formie wolontariatu, jako udziału środków własnych 
w projekcie. Wycena wkładu własnego rzeczowego powinna brać pod uwagę rozeznanie 
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rynku, a także gospodarne wydatkowanie środków publicznych. Nie ma potrzeby 
dokumentowania wyceny wkładu własnego rzeczowego. Niezależnie od formy realizacji 
projektu dopuszcza się również złożenie oferty z uwzględnieniem wkładu osobowego, 
„w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków”. Wyceny wkładu 
osobowego dokonuje organizacja w oparciu o aktualne ceny rynkowe. 
 

Pytanie 12 
2. Formularz oferty zawiera w pkt VI. 1. "Deklarację o zamiarze odpłatnego lub 
nieodpłatnego wykonania zadania publicznego” - co jest więc odpłatnym, a co nieodpłatnym 
zamiarem…? 

 
Odpowiedź 
Podstawą prawną żądania złożenia niniejszego oświadczenia jest art. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 688 t.j.). Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest 
realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
W polu dotyczącym odpłatności należy poinformować o tym, czy będą pobierane opłaty od 
odbiorców, uczestników projektu. Jeżeli tak – organizacja musi opisać, jakie będą warunki 
pobierania takich opłat, jaka będzie ich wysokość od pojedynczego uczestnika i łączna 
wartość. Warto w tym miejscu podkreślić, że tylko organizacje, które wykażą prowadzenie 
odpłatnej działalności pożytku publicznego mogą pobierać opłaty od uczestników. W innym 
przypadku nie ma podstawy prawnej dokonywania takich czynności. Należy zwrócić uwagę, 
czy dane podane w tym polu są zgodne z informacjami zawartymi w tabeli „Przewidywane 
źródła finansowania zadania” w pozycji 2.2.  
 

Pytanie 13 
Chciałabym uzyskać informację, czy w ramach modułu 1 w ramach 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” dopuszcza się projekty zakładające przeprowadzenie 
szkoleń w trybie online.  
 
Odpowiedź 
Stosownie do regulaminu konkursu, oferta doskonalenia powinna być realizowana w formie 
umożliwiającej nauczycielom udział w sytuacji zagrożenia COVID-19. W związku z tym, 
prowadzanie szkoleń w trybie on-line jest uzasadnioną formą realizacji szkoleń. 


