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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
Dotyczy: otwartego konkursu pn. „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.” - konkurs nr DE.WZP.263.1.2.2020 

 
 

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

Pytanie 2 
Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem. Pytanie dotyczy zapisu: 
„I. Informacje ogólne  
1. 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 2019 r. poz. 2365), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), spełniające 
kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.” 
Dz.U. z 2019 r. poz. 2365 mówi: 
Art. 2. Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:  
1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia 
związanej ze zdrowiem społeczeństwa;  
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. 
 
Czy mają Państwo wymóg co do określonych PKD? 
Czy wymagany jest tylko związek czynności wykonywanych w PKD z zadaniami z zakresu 
zdrowia publicznego? 
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Odpowiedź  

Zgodnie z ogłoszeniem - oferty 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, 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, 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.  

W związku z powyższym, w zależności od formy prawnej Oferenta, dokumentem 
potwierdzającym prowadzenie działalności, o której mowa w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym 
będzie w szczególności wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej (CEiDG), wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, statut spółki, 
umowa spółki lub regulamin działalności. 

Jednocześnie, w żadnym z zapisów ogłoszenia o konkursie nie ograniczono udziału oferentów 
w konkursie do oferentów działających w zakresie określonym konkretnym PKD. 

W formularzu oferty w cz. I.2 Rodzaj zadania publicznego znajduje się miejsce na odniesienie 
się Oferenta do wymaganych kategorii zadań określonych w ogłoszeniu, w którym zgodne 
z przypisem do tego pola należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365) związany z celami 
statutowymi lub przedmiotem działalności, lub: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego 
wynikające z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. 

 


