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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 1 
Chciałabym dopytać czy jako jednostka badawcza, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, 
posiadająca wpis do rejestru jednostek badawczych w UE możemy w partnerstwie 
złożyć wniosek w ramach konkursu DE-WZP.263.1.1.2020 dotyczący organizowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie w języku polskich za 
granicą?  

Odpowiedź  
Oferty realizacji zadania mogą składać: 
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, tj. organizacje pozarządowe: 
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, 
instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi 
państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 
z zastrzeżeniem ust. 4 (Umowę zawartą między organizacjami 
pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą 
zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, 
załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub 
o powierzenie realizacji zadania publicznego); 

2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tj.: 
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
3) spółdzielnie socjalne; 
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 

sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które 
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nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

3. jednostki samorządu terytorialnego, 
4. a w wyodrębnionej tematycznie części konkursu dotyczącej doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za 
granicą oraz dzieci pracowników migrujących – również publiczne i niepubliczne 
szkoły wyższe.  

 
Stosownie do w 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, o których 
mowa powyżej, zarejestrowane w Polsce.   

Pytanie 2 
Zwracam się z pytaniem dot. regulaminu 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). W regulaminie (pkt. II) widnieje 
informacja dotycząca finansowania zadania: całościowo dwa miliony złotych, określone 
kwoty przyporządkowane modułom. Nie znalazłam jednak w regulaminie informacji, 
czy istnieje limit finansowy dla składanych ofert w ramach danego modułu (np. oferta do 
100 000 zł w ramach modułu I) – czy w związku z tym można wnioskować, że oferty 
mogą być składane na dowolną kwotę mieszczącą się w podanym (800 000 zł - moduł 
I, 1 200 000 zł - moduł II) przedziale finansowym?  

Odpowiedź  
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 2.000.000 zł 
(słownie: dwa miliony złotych), tj.: 
1) moduł I – 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), 
2) moduł II – 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). 
Nie określono minimalnej kwoty dofinansowania w poszczególnych modułach.  
W związku z tym, oferent może wnioskować o dofinasowanie w dowolnej kwocie 
mieszczącej się środkach przeznaczonych na realizację zadania w poszczególnych 
modułach.  
 

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

