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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 

w otwartym konkursie ofert 

 
 
Dotyczy: otwartego konkursu: „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. 

Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do 
czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami 

oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną” - konkurs nr 
DE.WZP.263.1.5.2020. 

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytanie 

dotyczące otwartego konkursu ofert: 

Pytanie 1 

Czy grupa nieformalna (działająca od kilku lat) proceduralnie może składać wniosek? 

 

Odpowiedź: 

Katalog podmiotów, które mogą składać wnioski w konkursie jest określony w art. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), gdzie wskazano: 
1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona 

przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 
2. Organizacjami pozarządowymi są: 

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. 

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 
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 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
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statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników. 

 
W związku z powyższym grupa nieformalna, nieposiadająca osobowości prawnej nie 
może składać wniosku w konkursie. 
 
Pytanie 2 

Czy w/w materiałami edukacyjnymi może być książka? Z opisu konkursu to nie wynika. Czy 
mają to być materiały tylko do wykorzystania on-line? 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze szczegółowym opisem zadania w module I, zawartym w § 1 ust. 4 regulaminu 
konkursu, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, 
jakie powstaną w ramach realizacji zadania, mają zostać opracowane w postaci 
elektronicznej oraz udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Będą zatem 
mogły być wykorzystywane zarówno online, jak i w bezpośredniej pracy z uczniami, 
a także - w zależności od potrzeb - drukowane przez nauczyciela czy ucznia. 
 
W regulaminie konkursu przywołano definicje „materiału edukacyjnego” i „materiału 
ćwiczeniowego”, określone w art. 3 pkt 24a i 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) oraz wskazano jak 
rozumiane jest pojęcie „materiału w wersji łatwej do czytania i zrozumienia”. W ww. 
definicjach nie użyto określenia „książka”.  
 
 

  
 
 

 

 

 

 


