"Generator Ofert"
Opis Przedmiotu Zamówienia

Kancelaria Senatu

1. Wprowadzenie
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu, świadczeniu
pomocy technicznej oraz rozwoju funkcjonalności systemu informatycznego Generator Ofert do
obsługi ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Generator Ofert Logika wewnętrzna (UML)

2. Generator Ofert
Aplikacja Generator Ofert posiada następujące moduły, będące odrębnymi zakładkami w
głównym menu aplikacji:

2.1. Nabory
NABORY – zawiera dane dotyczące kolejnych naborów ofert. Umożliwia dodanie/usunięcie naboru.

Dodawanie naboru następuje poprzez przycisk „Dodaj nabór”, a następnie wpisanie w wyskakującym
oknie danych nowego naboru.

2.2. Oferty
2.2.1. Proces przygotowania i składania ofert

Proces ten polega na wypełnieniu formularza Oferty i zatwierdzeniu go. Każdą ofertę i jej
poszczególne zakładki można wydrukować do pliku PDF.
Po zatwierdzeniu i złożeniu oferty, referent posiadający rolę DYREKTOR, przypisuje
poszczególnym referentom ocenę formalną, rachunkową i merytoryczną. W przypadku ofert

zamiennych dane osób oceniających są automatycznie przypisywane do tych samych osób, które
oceniały ofertę pierwotną.
Referent dokonuje oceny oferty w następującym formularzu:

2.2.2. Ocena ofert i przyznawanie dotacji

Oferta zawierająca uchybienia formalne bądź rachunkowe otrzymuje status „błędna”. Referent za
pośrednictwem modułu PISMA generuje pismo o uchybieniach, pismo jest podpisywane
podpisem elektronicznym i umieszczane w Generatorze Ofert (w PISMACH i KORESPONDENCJI).
W momencie wysłania pisma, Oferent otrzymuje powiadomienie na adres mailowy o
oczekującym w Generatorze Ofert piśmie. System odnotowuje datę pierwszego pobrania pisma,
od której Oferent ma 7 dni na złożenie oferty zamiennej.
Rozpatrzeniu w procedurze zlecania zadań podlegają wyłącznie oferty o statusie „dopuszczona”.
Oferty te są opiniowane przez:
- Biuro Polonijne
- Zespół Finansów Polonijnych – organ doradczy Szefa Kancelarii Senatu
- senacką Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Zaopiniowane oferty są rozpatrywane przez Prezydium Senatu, które podejmuje decyzję o
przyznaniu dotacji na realizacji zadania bądź nieprzyznaniu dotacji. Pismo zawierające decyzję
Prezydium generowane jest za pomocą modułu PISMA i zamieszczane w Generatorze Ofert.
Dane dotyczące etapów opiniowania i rozpatrywania ofert zawarte są w zakładce PROCEDURA.
Do każdego etapu system umożliwia dodanie plików.

Po wpisaniu danych do Procedury i zapisaniu ich, dane te pojawiają się w module ZLECANIE
ZADAŃ. Dane wpisane w polu Prezydium Senatu i zatwierdzone powodują zmianę statusu oferty
na:
„BRAK DOTACJI” – w przypadku wpisania kwoty „0”,
„AKCEPTACJA (kwota dotacji)” – w przypadku wpisania kwoty „>0”.
W przypadku ofert zaakceptowanych w widoku oferenta w ofercie zaakceptowanej pojawia się
przycisk „Aktualizuj ofertę”. Przycisk ten umożliwia wygenerowanie aktualizacji oferty do kwoty
przyznanej dotacji. Oferta ta po wygenerowaniu otrzymuje literę „A”. Numer oferty to np.
BPOL.0412.001A.2019. Oferta ta jest w edycji do momentu jest zatwierdzenia i złożenia. Oferta
zatwierdzona i złożona jest możliwa do edycji wyłącznie w widoku referenta. Referent w
przypadku stwierdzenia jej błędów, może ją zwrócić Oferentowi do poprawienia. Zwrócona
oferta jest możliwa do edycji przez Oferenta do czasu jej zatwierdzenia i złożenia. System nie
ogranicza liczby zwrotów aktualizacji.
Złożona i zatwierdzona aktualizacja oferty w widoku Referenta zawiera zakładkę GENERATOR
UMOWY, która umożliwia wygenerowanie umowy z szablonu i danych podanych w formularzu
Generatora.

2.2.3. Statusy ofert
W zakładce oferty znajduje się zestawienie ofert w podziale na rok wpływu. Oferty otrzymują
następujące statusy:
w przygotowaniu – oferta w widoku oferenta, można ją edytować do momentu „zatwierdzenia i
złożenia”. Po zatwierdzeniu i złożeniu oferta otrzymuje kolejny numer w danym roku. Numer
oferty to
BPOL.0412.001.2019, gdzie
BPOL.0412 - to oznaczenie kodu z Jednolitego Rodzajowego Wykazu Akt zgodnie z Instrukcją
Kancelaryjną w Kancelarii Senatu, każdego roku to samo oznaczenie
001.2019 – kolejny numer oferty w danym roku.

złożona – oferta po jest zatwierdzeniu i złożeniu, niemożliwa do edycji zarówno po stronie
Oferenta i Referenta. Oferta złożona w widoku Referenta zawiera zakładki OCENY, ocenę
formalną, ocenę rachunkową i ocenę merytoryczną i zakładkę METRYKA.
błędna – oferta oceniona, w której stwierdzono błędy formalne bądź rachunkowe. Ocena
merytoryczna nie ma wpływu na zmianę statusu oferty.
dopuszczona – oferta oceniona, która nie zawiera uchybień formalnych i rachunkowych. W
ofercie Dopuszczonej pojawia się dodatkowa zakładka PROCEDURA.
zamienna – oferta złożona ponownie, wskutek wysłania pisma w sprawie uchybień w złożonej
pierwotnie ofercie. W ofercie, która otrzymała status błędna, w widoku Oferenta pojawia się przy
ofercie przycisk „Stwórz zamienną”, który służy do wygenerowania oferty zamiennej. Oferta
zamienna podlega edycji przez Oferenta, a następnie zatwierdzeniu i złożeniu. Złożona oferta
zamienna otrzymuje w numerze literę „Z”, numer oferty to np. BPOL.0412.001Z.2019.
odrzucona – oferta złożona ponownie, która zawiera uchybienia formalne bądź rachunkowe.
zatwierdzona – aktualizacja oferty, do której zawarto umowę, wygenerowaną na jej podstawie.
Każda zatwierdzona aktualizacja w widoku Oferenta zawiera przycisk „Aktualizuj ofertę”, który
umożliwia złożenie kolejnej aktualizacji celem zawarcia aneksu do umowy. Oferta ta po
wygenerowaniu otrzymuje kolejną literę „B”, „C” itd. Numer oferty to np. BPOL.0412.001B.2019.
Oferta ta jest w edycji do momentu jest zatwierdzenia i złożenia. Oferta zatwierdzona i złożona
jest możliwa do edycji wyłącznie w widoku referenta. Referent w przypadku stwierdzenia jej
błędów, może ją zwrócić Oferentowi do poprawienia. Zwrócona oferta jest możliwa do edycji
przez Oferenta do czasu jej zatwierdzenia i złożenia. System nie ogranicza liczby zwrotów
aktualizacji.
rozliczona – oferta, co do której złożono sprawozdanie z realizacji zadania. Status nadawany w
momencie rozliczenia sprawozdania.
Każdą ofertę można wydrukować do pliku PDF. Każdy załącznik oferty można wydrukować do
pliku PDF. Załączniki finansowe, tj. 2a do oferty i 2b do oferty można wyeksportować do pliku
.xls.
Widok zakładki OFERTY można wyeksportować do pliku .xls za pomocą przycisku RAPORT. W
widoku ofert jest też przycisk Generator zestawień umożliwiający przeszukiwanie załączników
2a, 2b i 5 po fragmencie tekstu i wygenerowanie raportu z wyszukiwania. Wygenerowany raport
w podziale na załączniki 2a, 2b i 5 można wyeksportować do pliku .xls.
Widok zakładki OFERTY ma wbudowany mechanizm AUTROFILTRA umożliwiający filtrowanie
danych w każdej kolumnie.

2.3. Organizacje
W zakładce ORGANIZACJE znajduje się zestawienie organizacji wraz z modułem autofiltra.

2.4. Pisma
Moduł realizujący funkcjonalność przepływu korespondencji pomiędzy Kancelarią Senatu
a Oferentem
Podstawowa funkcjonalność modułu zapewnia funkcjonalność:


generowania pisma z szablonu bądź załączenie do Generatora pisma nieszablonowego,



przypisania pisma do konkretnej oferty,



podpisania pisma podpisem elektronicznym i wysłanie go,



powiadamiania o nowej korespondencji i powiadamiania o przeczytaniu pisma.

Generowanie/dodawanie pism przez Referenta
Pozycja menu (bocznego) PISMA, w której będą przechowywane pisma wychodzące do Oferenta
w podziale na: w przygotowaniu, gotowe do podpisu, podpisane, wysłane. Pismo po stworzeniu
może zostać oznaczone jako wewnętrzne. Pisma wewnętrzne nie mogą zostać przekazane
Oferentowi. Lista pism umożliwia sortowanie i filtrowanie po każdej kolumnie.
Referent z poziomu zakładki KORESPONDENCJA będzie miał możliwość wygenerowania nowego
pisma z szablonu lub załączenie do Generatora gotowego pisma nieszablonowego.
Referent przygotowuje pismo za pomocą generatora pism i zapisuje je w formacie edytowalnym.
Po wygenerowaniu pisma w generatorze, przyjmuje ono status „w przygotowaniu” tzn. znajduje
się w zakładce PISMA/WYCHODZĄCE/W PRZYGOTOWANIU. Pismo to jest w trybie do edycji i
można wprowadzać do niego zmiany za pomocą przycisku ZAPISZ ZMIANY. W przypadku
konieczności wykonania modyfikacji treści wygenerowanego pisma istnieje możliwość
zmodyfikowania pisma w oprogramowaniu zewnętrznym np. MS Word i podmiany pisma w
Generatorze Ofert. Podmiana pisma możliwa jest do chwili jego zatwierdzenia i przekazania do
podpisu. Operacja podmiany pisma zapisywana jest w metryce. W systemie Generator Ofert
dostępna jest wyłącznie ostatnia wersja pliku pisma. „Stare” wersje pisma nie są dostępne w
systemie (nie jest utrzymywana historia pism).

W trakcie kompletacji pisma, do pisma można załączać dowolną liczbę załączników w
wielu formatach. Załączniki muszą być jednoznacznie związane z pismem głównym.
Każde pismo musi być przypisane do konkretnej Oferty poprzez nadanie mu numeru oferty
(tj. BPOL.0412.numer oferty. rok naboru) i kolejnego numeru i inicjałów Referenta,
np. BPOL.0412.005.2019.1 EK
Numer kolejny pisma jest przydzielany w momencie jego podpisu.
W przypadku gdy Referent zdecyduje się dodać pismo bez użycia wprowadzonego do aplikacji
szablonu musi on umieścić w nim ciąg #{numerPisma}, który po wprowadzeniu pisma do
systemu i podpisaniu przez referenta z uprawnieniem Dyrektora zostanie zamieniony na
właściwy (kolejny) numer pisma.
Referent zatwierdzając pismo zmienia jego status z „w przygotowaniu” na „gotowe do podpisu”.
Zmiany w piśmie (formularzu pisma) można zapisać w celu późniejszej modyfikacji i
wygenerowania pisma.
Referent z uprawnieniem DYREKTOR ma założony przy wejściu do listy pism filtr wybierający
pisma oczekujące na podpis (gotowe do podpisu). Filtr ten może być przez niego zdjęty w każdej
chwili.
Dyrektor może przeglądać pisma we wszystkich statusach, ale Dyrektor zgodnie ze swoimi
uprawnieniami akceptuje pismo zatwierdzone przez referenta czyli o statusie

„gotowe do

podpisu”. Pismo podpisuje za pomocą przycisku ZAAKCEPTUJ I PODPISZ. Podpis realizowany jest
przez zintegrowany z aplikacją Generator Ofert zewnętrzny moduł Szafir. 1 Podpis elektroniczny
składany jest pod pismem głównym. Załączniki nie wymagają podpisu.
Po poprawnym złożeniu podpisu pismo trafia do folderu PODPISANE. Podczas realizacji
podpisu nadawany jest numer pisma oraz data jego podpisania, które stanowią integralną
część podpisywanego dokumentu.
Podpisane pismo Referent może przekazać do Oferenta poprzez wysłanie go za pomocą systemu
Generator Ofert, bądź je wydrukować z pobranego z aplikacji pliku PDF. Przekazanie pisma do
Oferenta odbywa się za pomocą przycisku przy piśmie i wymaga dodatkowej akceptacji
wyświetlonego ostrzeżenia.
Po wysłaniu pisma, pismo pojawia się w folderze WYSŁANE oraz w zakładce KORESPONDENCJA
w danej ofercie. Oferent otrzymuje email z informacją o nowym piśmie. Szablon email:
Szanowni Państwo,
1

Moduł Szafir dostarczany jest przez Zamawiającego.

informuję, że w Generatorze Ofert znajduje się pismo Biura Polonijnego w sprawie oferty<numer
oferty>.
Z poważaniem,
Biuro Polonijne
Kancelaria Senatu
Wszyscy aktywni przedstawiciele Oferenta, do którego skierowane jest pismo otrzymują
powiadomienie w formie wiadomości email o otrzymaniu pisma.
Referent ma możliwość anulowania pisma o dowolnym statusie. Anulowanie pisma polega na
oznaczeniu wybranego pisma jako anulowane i wymaga dodatkowego potwierdzenia wykonania
tej operacji (komunikat w wyskakującym okienku). Operacja zapisywana jest w metryce aplikacji.
Jeśli pismo przed jego anulowaniem zostało już wysłane do Oferenta to zostaje ono oznaczone w
jego widoku jako anulowane. Oferent traci w takim przypadku możliwość jego pobrania lub
podglądu). Anulowane pismo jest nadal możliwe do pobrania/podglądu po stronie Referenta.
Anulowanie pisma powoduje anulowanie wszystkich jego załączników.
Operacje wykonywane w ramach obsługi pism a zmieniające dane odnotowywane są w metryce.
Funkcjonalność generowania pism dostępna jest dla Referentów za wyjątkiem Referentów
z uprawnieniem tylko do odczytu.
Przeglądanie pism przez Referenta
W widoku REFERENTA w każdej ofercie stworzona jest zakładka KORESPONDENCJA, w której
będą przechowywane pisma wysłane do Oferenta, pisma w przygotowaniu oraz pisma
wewnętrzne np. notatki do Szefa Kancelarii Senatu.
Funkcjonalność przeglądania pism (dotyczy zarówno zakładki KORESPONDENCJA jak i
PISMA) dostępna jest dla Referentów za wyjątkiem Referentów z uprawnieniem tylko do
odczytu.
Przeglądanie pism przez Oferenta
Pozycja menu (bocznego) PISMA, dostępna dla Oferenta, w której będą przechowywane pisma
otrzymane przez Oferenta. Lista pism umożliwia sortowanie i filtrowanie po każdej kolumnie.
Oferent widzi wyłącznie Pisma do niego skierowane. Lista pism przychodzących musi zawierać
dane zaprezentowane poniżej:
Nr oferty

Nr pisma

Data pisma

Nazwa

Załączniki

pisma

Wybranie numeru lub nazwy pisma spowoduje jego wyświetlenie.

Data pobrania

W każdej Ofercie dostępnej dla Oferenta utworzona jest zakładka KORESPONDENCJA, w której
będą udostępnione pisma wysłane do Oferenta w ramach konkretnej Oferty. W zakładce
KORESPONDENCJA w widoku Oferenta znajdują się wyłącznie pisma skierowane do niego z
Kancelarii Senatu.
Data (i czas) wykonania przez przedstawiciela Oferenta operacji pierwszego pobrania pisma
odnotowywana jest w systemie jako data jego przeczytania. Operacja ta odnotowywana jest
niezależnie w metryce. Informacja o dacie pobrania pisma przez oferenta widoczna jest na liście
pism zarówno na ekranie Referenta jak i Oferenta.
Funkcjonalność przeglądania pism dostępna jest tylko dla Oferentów w zakresie pism do
niego skierowanych.
W celu poprawnego obsługiwania generatora pism rozbudowano funkcjonalność opisującą
Organizacje o atrybut „adresat pisma”, w którym Referent wprowadza dane osoby, która będzie
widniała jako adresat pisma np. Prezes Zarządu Jan Nowak. Zmiana ta pozwala na generowanie
pism z danymi osoby i organizacji bez konieczności każdorazowego wpisywania adresata pisma
(tak jak teraz). Osoba ta będzie pojawiała się w nagłówku pism kierowanych do tej organizacji. W
przypadku gdy Referent przystąpi do generowania pisma dla Organizacji, dla której „adresat
pisma” nie został jeszcze wypełniony zostanie on o tym poinformowany i będzie mógł
automatycznie przejść do uzupełnienia tej wartości.
Funkcjonalność uzupełniania danych Oferenta dostępna jest dla Referentów za wyjątkiem
Referentów z uprawnieniem tylko do odczytu.

Rys. 1. Diagram prezentujący przepływ pracy przy obsłudze korespondencji

2.5. Statystyki
Moduł pozwalający na zestawienie danych statystycznych.

2.6. Umowy
Zakładka UMOWY to zestawienie wszystkich wygenerowanych umów i aneksów. Zapis do tabeli
odbywa się poprzez zakładkę w ofercie, w przypadku Ofert z literą A „Generator umowy”, w
przypadku ofert z literą B, C, D itd. „Generator Aneksu”.
Każda oferta z literą „A” oraz kolejnymi, posiada dodatkowe zakładki „Załącznik 2a do umowy”
oraz „Załącznik 2b do umowy”, które będą generowane do umowy. Umowa składa się z części
opisowej generowanej na podstawie danych wpisanych w zakładce „Generator Umowy” oraz
wbudowanego szablonu, Załącznika nr 1 do umowy, Załącznika 2a i 2b do umowy.
Zakładka Generator umowy w ofercie wymaga podania następujących danych:

Szablon umowy jest załącznikiem do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Zestawienie umów:

Załącznik nr 1 do umowy jest generowany do PDF na podstawie Załącznika nr 1 do oferty.
Załączniki 2a i 2b do umowy są generowane z zakładek oferty o tej samej nazwie.
Na podstawie ofert z literami B i następnie generowane są aneksy do umów. Aneks składa się z
części opisowej oraz wybranych załączników, które podlegały zmianie. Część opisowa aneksu
generuje się na podstawie danych wpisanych w zakładce Generator Aneksu (w ofercie) oraz
wbudowanego szablonu (szablon w załączeniu).
Zakładka Generator Aneksu:

Zapisane aneksy stanowią zestawienie w zakładce UMOWY.

2.7. Sprawozdania
Realizacja zawartej przez Oferenta umowy wiąże się z koniecznością przygotowania i złożenia
sprawozdania. Przedstawiciel Organizacji może złożyć sprawozdanie jedynie do Ofert swojej
Organizacji, na realizację których zawarta została umowa (w przypadku, gdy umowa była
aneksowana sprawozdanie składa się do ostatniego z obowiązujących aneksów).
Po wejściu w zakładkę SPRAWOZDANIA zalogowany przedstawiciel Oferenta wybiera umowę
bądź aneks (Jeżeli dla umowy występuje aneks to sprawozdanie można stworzyć tylko dla
aktualnego aneksu), do którego będzie przygotowywał sprawozdanie. Na liście widzi tylko te
umowy i aneksy, które zostały zawarte (podpisane) z Organizacją, którą reprezentuje.
Przedstawiciel Oferenta widzi status sprawozdania (ikonka przy danej pozycji): „wersja robocza”,
„zatwierdzone”, „uwagi” lub brak ikonki (sygnalizuje, że nikt nie rozpoczął pracy nad
sprawozdaniem).
Po wybraniu umowy lub aneksu pojawia się formularz sprawozdania do wypełnienia.
Formularz sprawozdania zgodny jest ze wzorami będącymi Załącznikiem do niniejszego
dokumentu. Formularz sprawozdania jest częściowo uzupełniony automatycznie, na bazie
danych zawartych w obowiązującej umowie lub aneksie. Główne wartości pobierane do
sprawozdania to:


w załączniku nr 1 kolumny w sprawozdaniu dotyczące „budżetu na realizację zadania
wg umowy” tzn. „Rodzaj kosztu” i „Planowane koszty z dotacji Kancelarii Senatu”, a
także „nazwa działania” pobierane są z załącznika nr 2a do umowy (kosztorys
dofinansowania zadania według rodzaju kosztów) lub aneksu (jeżeli dotyczy zmiany
załącznika nr 2a do umowy); Lista krajów beneficjenta z załącznika XLS powinna być
zaciągana z oferty, ale z możliwością edycji. Zakładka pliku XLS „spr. Partner” –
powinna być zakładką udostępnioną dla każdego Oferenta - niezależnie od tego czy

określił partnera, ale niewypełnienie jej nie powinno być uznane przez system za błąd
(analogicznie jak załącznik nr 6 do oferty).


w sprawozdaniu pola dotyczące nazwy zadania, terminu realizacji, organizacji, daty
zawarcia i numeru umowy uzupełniają się automatycznie danymi z umowy (lub
aneksu jeżeli dotyczy zmiany ww. danych). Pola dotyczące Oświadczeń wymagają
każdorazowego oznaczenia (check box).

Do sprawozdania, zalogowany przedstawiciel Oferenta, może dołączyć dowolną liczbę
plików, ale rozmiar jednostkowy pliku jak i całej oferty ze sprawozdaniem nie mogą przekroczyć
uzgodnionej wielkości.
Przedstawiciel Oferenta podczas pracy ze sprawozdaniem dysponuje przyciskiem:


Zapisz, do zapisywania wersji roboczej. Wersje robocze sprawozdania nie są
widoczne dla Referentów.



Zatwierdź, do zakończenia pracy nad sprawozdaniem i przekazanie go do BPOL.
Od chwili zatwierdzenia przedstawiciel Oferenta nie ma już możliwości
wprowadzania zmian w sprawozdaniu. Zatwierdzenie blokuje możliwość dalszej
edycji sprawozdania oraz możliwość złożenia korekty sprawozdania. Po
zatwierdzeniu sprawozdania wyświetla się (i pozostaje na ekranie sprawozdania)
komunikat o konieczności wydrukowania, podpisania i wysłania sprawozdania do
Kancelarii Senatu w wersji papierowej.



Drukuj, do wygenerowania pliku PDF ze sprawozdaniem

Zmiany wprowadzane w sprawozdaniu odnotowywane są w metryce oferty.
Zatwierdzone przez przedstawicieli Oferentów sprawozdania pojawiają się w zakładce
SPRAWOZDANIA w panelu Referenta.

Sprawozdania numerowane są wg zasady „<numer

umowy>/<numer oferty> SPR”. System wyświetla przy każdym sprawozdaniu datę jego
zatwierdzenia przez przedstawiciela Oferenta.
Sprawozdania podlegają dekretacji przez Referenta posiadającego rolę dyrektor. Dekretacja
polega na wybraniu osoby, która będzie miała wykonać ocenę sprawozdania pod kątem
rachunkowym oraz osoby, która wykona ocenę pod kątem merytorycznym. Osoby do dekretacji
pobierane są z list, których skład definiowany jest z wykorzystaniem modułu opisanego w
rozdziale Zarządzanie.
Referent ma możliwość przypisania każdemu sprawozdaniu daty wpływu (daty wpływu
fizycznego do Kancelarii Senatu, od której referent liczy – poza systemem - ustawowe 30 lub 60
dni do zatwierdzenia). Po wprowadzeniu daty wpływu podpowiadana jest data zatwierdzenia
sprawozdania, która jest wyliczana przez dodanie 30 lub 60 dni (w zależności od tego co jest w
umowie) do daty wpływu (pod uwagę brane są dni kalendarzowe).

Referent weryfikuje sprawozdanie i określa, czy jest ono prawidłowe, czy należy zwrócić je do
Oferenta w celu jego skorygowania. W sprawozdaniu znajdują się dwie zakładki z arkuszem
oceny (finansowe i merytoryczne) widoczne wyłącznie dla Referentów. W każdej zakładce
znajduje się obszar uwag do pisma i uwag ogólnych:


Jeżeli Referenci z obydwu zespołów wniosą uwagi w części arkusza „uwagi do pisma” i
zatwierdzą swoją ocenę to:
o w profilu Referenta, przy danym sprawozdaniu pojawia się ikonka „pismo”;
o w profilu Oferenta, przy danym sprawozdaniu pojawi się informacja o uwagach do
pisma (ikonka „uwagi”) oraz w zakładce SPRAWOZDANIA pojawi się kopia
sprawozdania, zatwierdzonego wcześniej przez przedstawiciela Oferenta.



Jeżeli uwagi w części arkusza uwagi do pisma wniesie tylko jeden referent a obydwaj
zatwierdzą swoją ocenę to:
o w profilu Oferenta, przy danym sprawozdaniu pojawi się informacja o uwagach do
pisma (ikonka „uwagi”) oraz w zakładce SPRAWOZDANIA pojawi się kopia
sprawozdania,

zatwierdzonego

wcześniej

przez

przedstawiciela

Oferenta

(procedowanie będzie analogiczne jak w przypadku uwag 2ch osób oceniających).


Jeżeli obydwaj Referenci nie wniosą uwag a dokonają zatwierdzenia oceny sprawozdania
to:
o w

profilu

Oferenta,

przy

danym

sprawozdaniu

pojawi

się

informacja

‘ZATWIERDZONE’
o w profilu Referenta, przy danym sprawozdaniu pojawi się informacja
„ZATWIERDZONE”
Pismo zawierające uwagi do sprawozdania (z obu arkuszy ocen, z pól uwagi do pisma),
generowane jest przez Referenta na określonym, wcześniej wczytanym szablonie, w formacie
*.docx (do edycji) z wykorzystaniem modułu Pisma.
Korekta sprawozdania otrzymuje numer wg wzoru „<numer umowy>/<numer oferty> SPR
<kolejny nr>”. Na tej korekcie przedstawiciel Oferenta ma możliwość naniesienia poprawek
(edycja bez ograniczeń). Korekta sprawozdania tworzona jest na podstawie ostatnio odrzuconej
przez Referenta wersji sprawozdania (np. korekta 3 „ <numer umowy>/<numer oferty> SPR 3
powstaje ze skopiowania sprawozdania o numerze „<numer umowy>/<numer oferty> SPR 2”).
Przedstawiciele Oferentów nie mają dostępu do uwag osób oceniających zamieszczonych w
zakładkach oceny. Jeżeli Referent podłączy kopię podpisanego pisma z uwagami (będzie
dodawana tak jak w ofertach poprzez „dodaj plik”) to Oferent będzie ją widział. Do każdego
sprawozdania Oferent może złożyć jedną lub wiele korekt sprawozdania, ale za każdym razem

dopiero po negatywnej ocenie poprzednio złożonego sprawozdania. Do każdej korekty Oferent
może załączyć pismo/pliki.
Oferent koryguje sprawozdanie (na utworzonej automatycznie kopii). Skorygowane
sprawozdanie przedstawiciel Oferenta ponownie zatwierdza. Zatwierdzenie korekty wiąże się z
koniecznością jej wydrukowania i podpisania a następnie wysłania wersji papierowej do BPOL.
Po zatwierdzeniu korekta sprawozdania pojawia się w panelu referenta. System wskazuje przy
korekcie sprawozdania datę zatwierdzenia i umożliwia przypisanie daty wpływu korekty oraz
daty wpływu pierwszego sprawozdania o danym numerze (gdyż od tej daty liczy się czas do
zatwierdzenia - data pobierana powinna być automatycznie z pierwotnego sprawozdania.).
Korekta sprawozdania przypisywana jest do tych samych sprawdzających. W przypadku gdy
sprawdzający nie występuje już na liście zostaje przypisana wartość pusta. Data wpływu
sprawozdania to data wprowadzana ręcznie przez Referenta ponieważ jest to dzień, w którym
wpłynęła wersja papierowa.
Referent po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego sprawozdania, ma możliwość odnotowania
tego w systemie, poprzez przycisk „ZATWIERDŹ”. Oznaczenie „ZATWIERDZONE” pojawia się we
wszystkich pozycjach z numerem danego sprawozdania (w nazwie sprawozdania powtarza się
numer oferty – zmienia się jedynie dopisek „SPR” lub „SPR <numer>” – gdzie <numer> to kolejny
numer systemowy sprawozdania dla konkretnej oferty). Referent posiada możliwość zmiany
statusu oferty z zaakceptowanym sprawozdaniem na ‘ROZLICZONE’ – referent będzie mógł
zmienić status po otrzymaniu informacji o rozliczeniu od Szefa Kancelarii Senatu.
Dostęp do funkcjonalności sprawozdań (w części referenta) jest związany z posiadaniem
specjalnego uprawnienia np. (ROLA SPRAWOZDANIA)
W systemie jest funkcjonalność umożliwiająca Referentom posiadającym rolę Dyrektor na
cofanie sprawozdań do ponownej oceny.
Wzór sprawozdania w załączeniu.

2.8. Zlecanie zadań
Zakładka umożliwia zestawienie danych zawartych w zakładkach PROCEDURA przy każdej
ofercie.

System umożliwia filtrowanie po datach posiedzeń i rodzajach organów. System umożliwia też
wyeksportowanego widoku do Excela.

2.9. Komunikaty
System umożliwia wysyłanie komunikatów do użytkowników Generatora Ofert. Do każdego
komunikatu można załączyć pliki.
Generator komunikatów:

Zestawienie komunikatów:

2.10. Zarządzanie
Wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej zarządzanie użytkownikami Zamawiającego
(Referentami) z poziomu graficznego interfejsu użytkownika.
Funkcjonalność

dostępna

dla

użytkowników

posiadających

dedykowane

uprawnienie

ROLA_ADM_USR.
Funkcjonalność umożliwia przeglądanie wszystkich użytkowników Zamawiającego, ich statusu,
uprawnień, przyporządkowania do list oceniających oferty i sprawozdania. Dla wybranego z listy
użytkownika możliwe jest wykonanie następujących funkcjonalności:


modyfikacja danych identyfikujących użytkownika z wyłączeniem adresu email, który jest
daną niezmienną (wprowadzone przez użytkownika modyfikacje danych zapisywane są w
logach systemu),



dodanie lub odebranie uprawnień do funkcjonalności systemu (wprowadzone przez
użytkownika modyfikacje danych zapisywane są w logach systemu),



przypisanie do poszczególnych list wartości prezentujących oceniających oferty



przypisanie do poszczególnych list wartości prezentujących oceniających sprawozdania



włączenie lub wyłączenie możliwości zalogowania się do systemu

Wprowadzenie przypisania użytkowników do poszczególnych list zawierających osoby
uprawnione do przeprowadzenia oceny oferty wiąże się z koniecznością wprowadzenia
modyfikacji w module Oferty tak aby wykorzystywał on dynamiczne listy użytkowników w
poszczególnych obszarach oceniania. Należy również wprowadzić obsługę sytuacji, gdy kolejna
wersja oferty nie może zostać przypisana do oceniającego ponieważ nie występuje on już na liście
pracowników. W takim przypadku należy zostawić przypisanie do oceniającego puste.

2.11. Użytkownicy
2.11.1. Proces samodzielnej rejestracji użytkownika

Samodzielna rejestracja użytkowników zakłada unikalność adresów email oraz uznanie, że
potwierdzenie założenia konta przez adresata wiadomości wysłanej na adres podany w toku
rejestracji, wystarczy dla uznania, że konto jest założone przez określoną osobę.
Uprawnienia użytkownika do składania ofert w imieniu oferenta są weryfikowane odrębnie.
W systemie przewidziano 4 rodzaje użytkowników:
1. Oferent
2. Referent
3. Referent obserwator
Posiada ograniczony dostęp do zasobów Generatora Ofert, tj. do zakładek NABORY,
OFERTY (bez zakładki Ocena i Metryka i Generator umowy/aneksu), PROFIL.
4. Referent do odczytu

Posiada ograniczony dostęp do zasobów Generatora Ofert, tj. do zakładek NABORY,
OFERTY (bez zakładki Ocena, Metryka i Generator umowy/aneksu), STATYSTYKI,
UMOWY, SPRAWZDANIA, PROFIL.

3. Rozwój funkcjonalności
Planuje się kolejne modyfikacje i rozwój systemu, które obejmą maksymalnie 2500 godzin w
czasie trwania umowy.

4. Wymagania techniczne i jakościowe
Eksploatowany system realizowany jest w usłudze chmurowej azure na platformie
złożonej

z

serwerów

JBoss

oraz

PostgreSQL.

Podstawowym

językiem

implementacji jest JAVA w wersji 1.8.
Adres internetowy zapewniony jest przez Zamawiającego w domenie senat.gov.pl.
4.1 Wykonawca w celu świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia
zapewni:
- adekwatną infrastrukturę do wydajnej pracy systemu, szczególnie w okresie trwania naboru
ofert wskazanym w pkt 4.12;
- odpowiednią lokalizację serwerów i ich ochronę;
- oprogramowanie serwerów niezbędne do świadczenia usługi;
- środowisko testowe do weryfikacji modyfikacji przed ich wprowadzeniem na środowisko
produkcyjne;
- środowisko testowe musi być dostępne przez cały okres obowiązywania umowy

4.2 Klienci przeglądarkowi będą funkcjonować na komputerach typu PC:
- w sieci lokalnej Kancelarii Senatu;
- w sieci Internet;

4.3 Oprogramowanie komputerów będzie pochodzić od ich właścicieli lub
użytkowników
4.4 Zamawiający wymaga zdefiniowania i utrzymywania dwóch niezależnych
kanałów (pasm) transmisji o następujących cechach:
- kanał publiczny – (dla internautów);

- kanał senacki – (dla Kancelarii Senatu);
W każdym kanale szybkość transmisji powinna być dzielona (w miarę) równo pomiędzy
użytkowników. Użytkownicy kanału senackiego będą określani przez podanie adresów IP w
postaci kilku klas C lub podklas.

4.5 Wykonawca zapewni poprawne działanie systemu na co najmniej kilku
aktualnie popularnych przeglądarkach, w szczególności Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari. Zamawiający może odstąpić, po zapoznaniu się ze stanem
faktycznym, od wymogu obsługi wybranych przeglądarek.
4.6 Korzystanie z systemu nie może wymagać od użytkownika instalowania
dodatkowego oprogramowania, zwłaszcza komercyjnego (odpłatnego).
4.7 Połączenie pomiędzy systemem a przeglądarką musi być szyfrowane (długość
klucza minimum 256 bitów), zabezpieczone odpowiednim certyfikatem SSL.
4.8 Lokalizacja serwerów
Serwery mają być posadowione w centrum hostingowym.
Jeżeli Wykonawca korzystać będzie z centrum hostingowego nie stanowiącego jego własnych
zasobów, to podmiot prowadzący centrum hostingowe musi być wykazany jako podwykonawca
w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularzu Oferty.
Centrum hostingowe musi zapewniać następujące, minimalne warunki bezpieczeństwa
fizycznego:
- posiadać standardowe dla takich pomieszczeń ściany, drzwi i okna;
- posiadać system kontroli dostępu i antywłamaniowy;
- być objęte stałym (24 h) monitoringiem;
- być wyposażone w automatyczny system gaśniczy.
Centrum hostingowe musi zapewniać następujące, minimalne warunki bezpieczeństwa
technicznego:
- posiadać dwie niezależne linie energetyczne (zasilające);
- być wyposażone w układ zasilania awaryjnego (UPS + agregat prądotwórczy);
- być wyposażone w układ chłodzenia.
Centrum hostingowe powinno być przyłączone co najmniej dwoma łączami do dwóch
niezależnych węzłów sieci Internet, należących do różnych operatorów internetowych.

Jeśli Wykonawca będzie świadczył usługę wykorzystując do tego celu rozwiązanie chmurowe,
zamawiający oczekuje, że wyżej wymienione warunki będą spełnione.

4.9 Bezpieczeństwo
Zainstalowany na serwerach system operacyjny, pozostałe oprogramowanie i ich konfiguracja
muszą zapewniać odporność na ataki, włamania i nieuprawnione modyfikowanie treści systemu.
Infrastruktura sieciowa centrum hostingowego musi, poprzez stosowane systemy monitorującoobronne (firewall) zapewniać ochronę serwerów przed atakami z sieci. Do ochrony przed
atakami typu DDoS Wykonawca musi dodatkowo wykorzystywać system oparty na odcinaniu
(blokowaniu) strumieni ataków możliwie najbliżej miejsca powstania
Idea systemu:
- atak DDoS jest wykrywany w miejscu posadowienia serwera;
- dopóki jest to celowe i możliwe, atak jest zwalczany metodami lokalnymi;
- w przypadku ataku zbyt dużego do obrony lokalnej połączenie (porozumienie) z dostawcami
usług internetowych pozwala na rozesłanie informacji o ataku do odpowiednich węzłów sieci
(np. mechanizmami BGP);
- w węzłach sieci współpracujących operatorów następuje blokada ataku;
-w centrum musi być zapewniony dyżur 24/7/365 wysokokwalifikowanego pracownika
monitorującego działanie systemu obronnego i podejmującego stosowne działania w przypadku
ataku;
- kopia bezpieczeństwa musi być tworzona/przechowywana w miejscu innym niż główny
ośrodek przetwarzania danych, gwarantującym jej bezpieczeństwo w sytuacji typowych
zagrożeń.

4.10
Ze względu na występowanie danych osobowych w niektórych fragmentach systemu
Wykonawca będzie stosował w konfiguracji i obsłudze systemu przepisy Rozporządzenia
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (RODO) oraz ustawy o ochronie
danych osobowych w sposób i w zakresie adekwatnym do wagi i lokalizacji tych danych, z
uwzględnieniem ewentualnych zmian przepisów tej ustawy w okresie obowiązywania umowy.

4.11 Niezawodność systemu
Wymagane jest zapewnienie dostępności systemu na poziomie 99% czasu w każdym miesiącu
kalendarzowym. Prace wymagające wyłączenia systemu będą prowadzone w godzinach 01-05 po
wcześniejszym powiadomieniu (email) Zamawiającego. W czasie tych prac zamiast stron

systemu ma pojawiać się strona informacyjna. Prace serwisowe w innych godzinach mogą być
prowadzone wyłącznie za pisemną (e-mail) zgodą Zamawiającego.

4.12 Utrzymanie funkcjonalności:
Wykonawca będzie utrzymywał prowadzony system od strony programowej w należytym stanie
poprzez:
- wykonywanie aktualizacji i poprawek oprogramowania zgodnie z regułami sztuki.
- Wykonawca będzie usuwał błędy w funkcjonowaniu systemu:
* błędy krytyczne, uniemożliwiające korzystanie z systemu (np. przez niedostępność albo
niedziałanie kluczowych elementów systemu) będą naprawiane w godzinach 8-20, z
wyłączeniem dni świątecznych, w ciągu 4 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego;
* pozostałe błędy będą naprawiane w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiającego, z wyłączeniem dni świątecznych.
* w okresie naboru ofert – błędy krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu np. przez
niedostępność albo niedziałanie kluczowych elementów systemu) będą naprawiane w trybie
24/7 w ciągu 2 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. O okresie
naboru ofert (max. 3 nieprzerwane miesiące w ciągu roku) Wykonawca będzie powiadamiany
przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Wykonawca zapewni bezpieczeństwo danych przed utratą wykonując kopię zapasową kodu
źródłowego Generatora Ofert i danych wraz z ich strukturą przynajmniej raz na dobę.
- Wykonawca będzie na żądanie przekazywał Zamawiającemu kopię kodu źródłowego
Generatora Ofert i struktury danych z danymi (w formacie XML) wraz z załączonymi plikami.

4.13 Wsparcie:
- Wykonawca będzie proponował rozwiązania dostrzeżonych problemów.
- Wykonawca zapewni kontakt do obsługi sytuacji awaryjnych.
- Kontakt powinien być możliwy drogą telefoniczną, mailową oraz przez dedykowany portal
WWW;
- Wykonawca zapewni dostęp wskazanym pracownikom Zamawiającego do systemu ewidencji
zgłoszeń – wraz z możliwością rejestrowania nowych problemów. Dostęp ma być realizowany
przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zapewnienie dostępności systemu na poziomie 99% czasu w każdym miesiącu
kalendarzowym.

4.14 Rozwój funkcjonalności
W czasie świadczenia usługi Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego nowe
funkcjonalności ułatwiające obsługę i korzystanie z systemu oraz implementujące nowe
technologie.
Zamawiający oczekuje od wykonawcy posiadania wiedzy i umiejętności do wykonywania prac
informatycznych na profesjonalnym poziomie.
Zlecanie prac odbywać się będzie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego szczegółowej
kalkulacji kosztów przedstawionej przez Wykonawcę. Wykonane na rzecz rozwoju systemu
prace będą płatne na podstawie ich czasu trwania wg stawki zaoferowanej w formularzu
cenowym.
Na żądanie Zamawiającego wyznaczeni pracownicy Wykonawcy w ramach realizacji
ewentualnych prac rozwojowych będą zobowiązani do wykonywania prac analitycznych w
siedzibie Zamawiającego.

4.15 Przygotowanie do migracji – uruchomienie usługi
Niedostępność związana z migracją rozwiązania i uruchomieniem usługi na nowej
infrastrukturze nie może przekroczyć4 godzin. W przypadku niedotrzymania tego terminu,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości umowy za każdą rozpoczętą godzinę
niedostępności.

4.16 Przygotowanie do migracji – zakończenie usługi
Przed zakończeniem umowy, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, Wykonawca przygotuje
kopię do migracji dla nowego wykonawcy. Koszt przygotowania do migracji i jej wykonanie ma
być uwzględnione w abonamencie.

4.17 Opłaty za realizację zamówienia – abonament.
Cena abonamentu powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie koszty związane z
utrzymaniem Generatora Ofert, za wyjątkiem kosztów związanych z wykonaniem prac
obejmujących rozwój funkcjonalności.

4.18 Dokumentacja systemu Generator Ofert.
Wykonawca będzie prowadził dokumentację techniczną systemu, w zakresie uzgodnionym z
Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualną wersję

dokumentacji technicznej systemu na każde żądanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania
umowy oraz przed zakończeniem umowy.
Uwaga: wszystkie wymogi zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia stanowią
istotne

warunki

zamówienia.

Niespełnienie

ww.

wymogów

będzie

skutkowało

odrzuceniem oferty.

5. Załączniki
1.

UCHWAŁA NR 8 PREZYDIUM SENATU z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad
zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

2.

Zarządzenie nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za
granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania
tych zadań.

3.

Wzór umowy.

4.

Wzory pism.

5.

Wzór Sprawozdania.

6.

UCHWAŁA NR 9 PREZYDIUM SENATU z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia
kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2017 -2019.

Treść załączników ma charakter poglądowy i służy tylko i wyłącznie do wyceny oferty.

UCHWAŁA NR 8
PREZYDIUM SENATU
z dnia 23 września 2016 r.
w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą

Na podstawie art. 9 pkt 3a uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada
1990 r. – Regulamin Senatu (M. P. z 2016 r. poz. 824), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uchwała określa zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą, zwanych dalej "zadaniami", finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej
Kancelarii Senatu.
§ 2.
Prezydium Senatu określa:
1) kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, po zasięgnięciu opinii Polonijnej
Rady Konsultacyjnej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach
poszczególnych kierunków działań, o których mowa w pkt 1.
§ 3.
1. Zlecenie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji celowych na dofinansowanie ich
realizacji odbywa się po przeprowadzeniu postępowania określonego w niniejszej
uchwale, wszczynanego ogłoszeniem o naborze ofert realizacji zadań, zwanych dalej
"ofertami".
2. Oferty mogą być składane wyłącznie przez podmioty określone w art. 4d ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).
3. Oferty mogą dotyczyć wyłącznie zadań zgodnych z kierunkami działań, o których mowa
w § 2 pkt 1.
4. Wysokość kosztów pośrednich realizacji zadania nie może przekroczyć 11 % kwoty
dotacji celowej udzielonej na jego realizację. Przez koszty pośrednie rozumie się koszty
niezbędne do prawidłowej realizacji zleconego zadania, których nie można przypisać
wprost do poszczególnych składających się na nie działań.
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5. Dofinansowanie zadania z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu nie może
przekroczyć 95% całkowitego kosztu jego realizacji.
§ 4.
1. Rozpatrzeniu podlegają oferty spełniające wymogi formalne, poprawne pod względem
rachunkowym, które wpłynęły do Kancelarii Senatu w terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze ofert realizacji zadań, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Senatu może postanowić
o skierowaniu do rozpatrzenia ofert złożonych po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 1.
3.

Prezydium Senatu określa harmonogram rozpatrywania ofert złożonych w terminie,
o którym mowa w ust. 1.
§ 5.

Szef Kancelarii Senatu kieruje oferty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, wraz z opinią
Kancelarii Senatu, do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz
Prezydium Senatu.
§ 6.
1.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą opiniuje oferty przedłożone
zgodnie z § 5.

2.

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przedstawia
Prezydium Senatu opinię Komisji w sprawie przedłożonych ofert.
§ 7.

1. Prezydium Senatu rozpatruje oferty przedłożone zgodnie z § 5, po zapoznaniu się
z opiniami Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Kancelarii
Senatu.
2. Prezydium Senatu, w przypadkach uzasadnionych koniecznością szybkiego wykonania
zadania, może rozpatrzyć oferty bez zasięgania opinii Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą.

§ 8.
1. Po rozpatrzeniu ofert Prezydium Senatu podejmuje uchwały w sprawie zlecenia realizacji
zadań, określając kwoty dotacji celowych udzielonych na dofinansowanie realizacji
poszczególnych zadań.
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2. Od uchwały Prezydium Senatu, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje środek
odwoławczy.
§ 9.
Na senackiej stronie internetowej publikowane są:
1) uchwały Prezydium Senatu określające kierunki działań, o których mowa w § 2 pkt 1;
2) informacje o wysokości środków finansowych, o których mowa w § 2 pkt 2;
3) ogłoszenia o naborze ofert dotyczących zadań planowanych do realizacji w roku
następnym wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad ich składania;
4) harmonogramy, o których mowa w § 4 ust. 3;
5) uchwały Prezydium Senatu, o których mowa w § 8 ust. 1.
§ 10.
Kancelaria

Senatu

zapewnia

obsługę

merytoryczną

oraz

organizacyjno-techniczną

postępowania określonego w niniejszej uchwale.
§ 11.
Szef Kancelarii Senatu ustala wzór oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą oraz tryb postępowania Kancelarii Senatu w sprawach
dotyczących zlecania tych zadań.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do postępowań w sprawie
zlecania zadań, wszczętych po dniu wejścia w życie uchwały.

MARSZAŁEK SENATU
Stanisław KARCZEWSKI

ZARZĄDZENIE NR 11
SZEFA KANCELARII SENATU
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu
w sprawach dotyczących zlecania tych zadań
Na podstawie § 11 uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie
zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wzór oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą jest określony w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
1. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,
zwana dalej "ofertą", złożona w Kancelarii Senatu, kierowana jest do Biura Polonijnego.
2. Biuro Polonijne:
1) ustala czy oferta spełnia wymogi formalne i jest poprawna pod względem
rachunkowym;
2) ustala czy oferent realizował uprzednio zadania w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą, w jaki sposób wywiązał się z warunków umownych i jakie były
wyniki przeprowadzonych kontroli;
3) przeprowadza analizę zakresu rzeczowego i kalkulacji kosztów realizacji zadania,
którego dotyczy oferta.
3. W przypadku oferty zawierającej uchybienia formalne lub rachunkowe Biuro Polonijne
wzywa oferenta do ich usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia uchybień w tym terminie ofertę
pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Biuro Polonijne może wezwać oferenta do udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji
odnoszących się do zadania, którego dotyczy oferta, wyznaczając termin na udzielenie
odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Odpowiedzi udzielonej
po upływie wyznaczonego terminu nie bierze się pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty.
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§ 3.
Wykonując zadania określone w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, Biuro Polonijne współpracuje
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz, w zależności od merytorycznej zawartości
oferty, z innymi właściwymi organami i urzędami administracji publicznej.
§ 4.
1. Organem doradczym Szefa Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania zadań
publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą jest Zespół Finansów
Polonijnych, zwany dalej "Zespołem".
2. Członków Zespołu powołuje Szef Kancelarii Senatu, wyznaczając jednocześnie
przewodniczącego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Kancelarii Senatu, w tym
dyrektor Biura Polonijnego, oraz przedstawiciele innych organów i urzędów administracji
publicznej realizujących działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą.
§ 5.
1. Do zadań Zespołu należy opiniowanie ofert poddanych uprzednio postępowaniu
określonemu w § 2.
2. Wyrażając opinię Zespół uwzględnia w szczególności:
1) stopień zgodności zadania, którego dotyczy oferta, z kierunkami działań na rzecz
Polonii

i Polaków

za granicą

określonymi

przez

Prezydium

Senatu

oraz

z obowiązującym rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą;
2) działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą realizowane przez inne organy
i urzędy administracji publicznej;
3) ustalenia i analizę, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3.
§ 6.
Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu i kieruje jego pracami;
2) może zaprosić do udziału w posiedzeniu w szczególności przedstawicieli oferentów oraz
właściwych organów i urzędów administracji publicznej;
3) przedkłada Szefowi Kancelarii Senatu protokół z posiedzenia Zespołu zawierający
rekomendację Zespołu w sprawie dofinansowania poszczególnych zadań, których dotyczą
opiniowane oferty.

3

§ 7.
Rekomendacja Zespołu, o której mowa w § 6 pkt 3, stanowi podstawę opinii Kancelarii
Senatu przedkładanej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz
Prezydium Senatu.
§ 8.
Po podjęciu przez Prezydium Senatu uchwały w sprawie zlecenia zadań w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za granicą, Biuro Polonijne występuje do oferenta o niezbędną
aktualizację oferty uwzględniającą kwotę udzielonej dotacji celowej.
§ 9.
Biuro Polonijne zapewnia merytoryczną oraz organizacyjno-techniczną obsługę postępowania
określonego w zarządzeniu.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZEF KANCELARII SENATU

Jakub KOWALSKI

WZÓR
UMOWA NR
zawarta w dniu

2019 r. w Warszawie,
pomiędzy

Kancelarią Senatu, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa,
zwaną dalej "Kancelarią Senatu",
reprezentowaną przez
Dyrektora Biura Polonijnego – Grzegorza Seroczyńskiego
na podstawie upoważnienia Szefa Kancelarii Senatu z dnia 7 lutego 2019 roku,
a
zwaną/ym dalej „Zleceniobiorcą”
reprezentowaną/ym przez

§ 1.

[Przedmiot umowy]

1. Umowa ustala zasady wykonywania i finansowania zleconego Zleceniobiorcy zadania,
przekazywania oraz rozliczania dotacji przekazanej na realizację tego zadania.

2. Kancelaria Senatu, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie oraz uchwały nr 37 Prezydium Senatu z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie

zlecenia zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i udzielenia

dotacji celowych na ich realizację, zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie pod
nazwą „………” szczegółowo określone w załącznikach do umowy.
§ 2.

[Termin realizacji zleconego zadania]

1. Termin realizacji zleconego zadania strony ustalają od dnia ……… do dnia….

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania Kancelarii Senatu, jeśli w trakcie
realizacji zleconego zadania pojawią się istotne przeszkody mogące uniemożliwić
zrealizowanie zaplanowanych działań lub osiągnięcie zaplanowanych celów.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki
ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.
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§ 3.

[Finansowanie wykonania zadania]

1. Kancelaria Senatu przekaże Zleceniobiorcy dotację na realizację zadania, o którym mowa w
§ 1, w wysokości ………. zł (słownie… złotych).

2. Przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr ………………..

nastąpi w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy/ nastąpi w ciągu 14 dni

przed terminem rozpoczęcia zadania określonym w §2 ust. 1 umowy. Za dzień przekazania
dotacji uznaje się dzień złożenia przez Kancelarię Senatu polecenia przelewu środków na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnić identyfikowalność i weryfikowalność wydatków
ponoszonych ze środków z dotacji Kancelarii Senatu poprzez założenie subkonta do

rachunku bankowego wskazanego w ust. 2. Dotyczy to także odsetek bankowych od
przekazanych przez Kancelarię Senatu środków. Zmiana rachunku bankowego, o którym

mowa w ust. 2 oraz wyodrębnienie subkonta i zmiana subkonta, wymaga pisemnego

poinformowania o tym fakcie Kancelarii Senatu.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 i 3 rachunku

bankowego i subkonta, zobowiązuje się do utrzymania ich nie krócej niż do chwili dokonania
ostatecznych rozliczeń z Kancelarią Senatu, wynikających z niniejszej umowy, tj. do dnia
zatwierdzenia sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.

5. Warunkiem przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy Zleceniobiorcy jest ich
otrzymanie przez Kancelarię Senatu z budżetu państwa.

6. Kancelaria Senatu zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu uzyskania

z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na dotację na wykonanie
zleconego zadania.

7. Całkowity koszt realizacji zadania w 2019 r. stanowi kwotę …………… zł (słownie:
………………………….. złotych).

8. Dofinansowanie zadania z dotacji Kancelarii Senatu nie może przekroczyć 95% całkowitego
kosztu jego realizacji.

9. Przez całkowity koszt realizacji zadania rozumie się rzeczywiście poniesiony na realizację
zadania koszt, który został zaakceptowany przez Kancelarię Senatu na etapie weryfikacji

sprawozdania. Definicja ta dotyczy również całkowitego kosztu realizacji zadania o którym
mowa w ust. 10.

10. Kwota wynikająca ze wzrostu procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie realizacji

zadania ponad poziom określony w ust. 8 może być uznana za dotację pobraną w nadmiernej

wysokości i podlega zwrotowi do Kancelarii Senatu.
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§ 4.

[Kwalifikowalność kosztów]

1. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca może pokrywać koszty spełniające poniższe
kryteria:

1) poniesione w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 4 oraz związane z działaniami
przewidzianymi do realizacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

2) niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia jego rezultatów;

3) spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania
wysokiej jakości za daną cenę;

4) identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych
Zleceniobiorcy i określone zgodnie z zasadami rachunkowości;

5) spełniające wymogi mającego zastosowanie prawa podatkowego i prawa właściwego
dla zabezpieczenia społecznego;

6) udokumentowane w sposób umożliwiający analizę realizacji zadania pod względem
rzeczowym i finansowym.

2. Kwalifikowane koszty zadania obejmują koszty programowe i pośrednie.
1) Koszty programowe mogą obejmować w szczególności:

a) koszty osobowe – wynagrodzenia osób merytorycznie zaangażowanych w

realizację zadania wraz z kosztami ponoszonymi w związku z pełnieniem funkcji w
zadaniu;

b) koszty wyżywienia i zakwaterowania;

c) koszty zakupu usług tłumaczeniowych, szkoleniowych, drukarskich;
d) koszty usług remontowych, koszty robót budowlanych;

e) koszty podróży i transportu, w tym wydatki na zakup biletów, koszty wynajmu
środka transportu, koszty paliwa, opłaty parkingowe, ubezpieczenie, cło;

f) koszty promocji zleconego do realizacji zadania;

g) koszty wynikające ze specyfiki działań podejmowanych w ramach zadania, w tym

wydatki poniesione na zakup niezbędnych towarów, koszty wynajmu pomieszczeń
i sprzętu;

2) Koszty pośrednie mogą obejmować w szczególności:
a) wynagrodzenie

koordynatora

zadania

oraz

innych

pracowników

administracyjnych wraz z kosztami ponoszonymi w związku z pełnieniem funkcji
w zadaniu;

b) koszty wynikające ze specyfiki zadania, w tym wydatki poniesione na zakup
niezbędnych towarów, koszty zakupu sprzętu na rzecz Zleceniobiorcy;

c) usługi księgowe i usługi prawne;
3|Strona

d) koszty wynajmu i utrzymania biura, w tym czynsz, opłaty za media, materiały
biurowe;

e) usługi pocztowe i kurierskie, koszty korzystania z telefonu (stacjonarnego,

komórkowego), internetu oraz rozmowy prowadzone przy wykorzystaniu
technologii VOIP;

f) koszty bankowe.

3. Za koszty niekwalifikowane uważa się w szczególności:
1) zwrot z kapitału;

2) zadłużenie i koszt obsługi zadłużenia;

3) rezerwy na straty i ewentualne przyszłe zobowiązania;
4) odsetki od zadłużenia;

5) straty związane z wymianą walut;
6) zakup nieruchomości;

7) zakup innych niż wymienione w pkt 6, środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na rzecz Zleceniobiorcy, chyba

że zostały one ujęte w kosztorysie zadania (załącznik nr 2a oraz 2b do umowy);

8) koszty amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

9) koszty leczenia indywidualnych osób bądź pracowników Zleceniobiorcy;

10) koszty zakupu napojów alkoholowych;

11) koszty analizy wykonania przedsięwzięcia objętego zleconym zadaniem;

12) podatek VAT, z wyjątkiem przypadków gdy Zleceniobiorca nie ma prawnej możliwości

odzyskania VAT, zgodnie z właściwym ustawodawstwem krajowym lub nie korzysta z
możliwości jego odzyskania;

13) wydatkowane w sposób sprzeczny z zasadami, o których mowa w § 12 umowy.
§ 5.

[Sposób dokumentowania kosztów]

1. Koszty wynagrodzeń są ponoszone na podstawie pisemnej umowy o pracę lub umowy
cywilno-prawnej. Rozliczenie kosztów wynagrodzeń następuje na podstawie rachunków i
listy płac.

2. Wymagane przez prawo daniny publiczne, w szczególności podatki, obowiązkowe wpłaty
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są traktowane jako część wynagrodzenia i muszą
być wydatkowane w terminie realizacji zadania.

3. Obowiązkowe wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Państwowy
Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

nie

są

traktowane

wynagrodzenia i muszą być wydatkowane w terminie realizacji zadania.
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jako

część

4. Pozostałe koszty ponoszone na realizację zadania dokumentowane są zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w szczególności: fakturami, rachunkami, notami

księgowymi, polisami ubezpieczeniowymi, biletami na podróż lub dokumentami rozliczenia
podróży służbowych.

5. W przypadku realizacji zadania polegającego na pomocy stypendialnej, koszty wypłacanych

stypendiów dokumentowane są umowami ze stypendystami oraz listami wypłat
stypendiów.

6. Koszty bankowe dokumentowane są na podstawie wyciągów bankowych.

7. W szczególnych przypadkach, kiedy uzyskanie faktury lub rachunku jest niemożliwe lub
znacznie utrudnione, wydatek może zostać udokumentowany na podstawie oświadczenia,

uwzględniającego elementy, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których
przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

8. Dowody księgowe, dokumentujące poniesienie kosztów w ramach realizacji zadania,

powinny być opatrzone pieczęcią Zleceniobiorcy oraz posiadać sporządzony w sposób trwały
opis zawierający nr umowy dotacji i nazwę zadania oraz informacje: z jakich środków

wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów,
usług lub innego rodzaju opłaconej należności. W celu zapewnienia weryfikowalności

wydatków należy wskazać nr pozycji kosztorysowej której wydatek dotyczy. Dowód

księgowy powinien zawierać również potwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania
dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie miesiąca oraz sposobu

ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja). Informacja powinna być podpisana
przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Zleceniobiorcy.

Dowody księgowe wystawione w walucie innej niż PLN powinny posiadać informacje o
zastosowanym kursie wymiany walut na złoty polski, przeliczenie na PLN oraz opis w języku

polskim w wypadku dowodów księgowych obcojęzycznych umożliwiający ich prawidłową
weryfikację (nazwa wystawcy, nazwa odbiorcy, data wystawienia dokumentu, numer

dokumentu, kwota, przedmiot zakupu). Kancelaria Senatu może zażądać przedstawienia

tłumaczenia dowodu księgowego obcojęzycznego na język polski dokonanego przez tłumacza
przysięgłego prowadzącego działalność na terytorium RP.

9. Wkład niefinansowy (osobowy lub rzeczowy) zaangażowany w realizację zadania może
zostać uwzględniony w kosztach realizacji zadania na podstawie:

1) umowy użyczenia (wkład rzeczowy),

2) oświadczenia Zleceniobiorcy o wykorzystanych w realizacji zadania zasobach
rzeczowych wraz z ich aktualną wyceną (wkład rzeczowy),

3) umowy partnerskiej (wkład rzeczowy i osobowy),
4) umowy wolontariackiej (wkład osobowy),
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5) oświadczenia osoby wykonującej pracę społeczną na rzecz Zleceniobiorcy wraz z

aktualną wyceną świadczonej pracy społecznej potwierdzone przez Zleceniobiorcę
(wkład osobowy).

§ 6.

1.
2.

[Współpraca z partnerami]

Zleceniobiorca może powierzyć realizację części zadania partnerom wymienionym

w załączniku nr 1 do umowy. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania

partnerów jak za własne działania i zaniechania.

W wypadku przepływu środków finansowych od Zleceniobiorcy do partnera, Zleceniobiorca
zobowiązany jest przed przekazaniem środków podpisać z partnerem w zadaniu umowę
określającą w szczególności (umowę partnerską):
a) warunki partnerstwa,

b) szczegółowy opis przekazanej partnerowi do realizacji części zadania oraz cel na jaki
dotacja została przyznana,

c) zasady przekazywania partnerowi środków dotacji, wysokość przekazywanych środków
z dotacji oraz tryb płatności,

d) termin wykonania powierzonej części zadania,

e) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do końca terminu realizacji zadania,

3.
4.

f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Zleceniobiorca ma obowiązek poinformowania Kancelarii Senatu o zmianach w danych

adresowych partnerów i beneficjentów zadania w drodze aktualizacji oferty za
pośrednictwem aplikacji Generator Ofert.

Umowa partnerska powinna zawierać zobowiązanie partnera do umieszczenia znaku Senatu

RP wraz z informacją o współfinansowaniu, na wszystkich materiałach wykorzystywanych w
ramach zadania, w szczególności na wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych, w tym we wszelkich materiałach publikowanych w Internecie.
Odpowiednie zastosowanie ma §8 ust. 5 umowy.
§ 7.

[Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa]

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowoksięgowej i ewidencji księgowej zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych
operacji księgowych oraz analizę wykonania zadania pod względem rzeczowym i
finansowym.
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2. Ewidencja powinna obejmować otrzymane środki i odsetki powstałe na rachunku bankowym

oraz koszty zadania, a ponadto pozwalać na jednoznaczne kwalifikowanie poniesionych
wydatków do kosztów realizacji zadania.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowania dokumentacji związanej z realizacją zadania

przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie
wykonania zadania.

§ 8.

[Obowiązki informacyjne]

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia logo Senatu RP oraz informacji
o współfinansowaniu na wszystkich materiałach wykorzystywanych w ramach zadania,

w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych,

proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą
widoczność. Wymóg ten dotyczy również stron internetowych Zleceniobiorcy oraz
profili na portalach społecznościowych.

2. Znak Senatu RP w postaci podstawowych plików graficznych wraz z wytycznymi nt. jego

prawidłowej i zakazanej ekspozycji zostanie udostępniony Zleceniobiorcy w formie pliku
elektronicznego na wniosek Zleceniobiorcy przekazany drogą elektroniczną na adres

dep@senat.gov.pl .

3. Każdorazowe działanie o którym mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie projektów
graficznych i wizualizacyjnych, wymaga od Zleceniobiorcy uzyskania akceptacji
Kancelarii Senatu przed przystąpieniem do ich wdrożenia. Projekty te należy przesyłać
na adres e-mail: dep@senat.gov.pl.

4. W stosunku do Zleceniobiorcy, w sytuacji, gdy nie dopełnił obowiązku informacyjnego

lub dokonał go w sposób niewłaściwy, Kancelaria Senatu może wziąć pod uwagę ten fakt
przy rozpatrywaniu wniosków na rok następny.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę Zleceniobiorcy możliwe
jest odstąpienie od wymogów określonych w ust. 1 i 3 powyżej.
§ 9.

[Uprawnienia informacyjne Kancelarii Senatu]

Zleceniobiorca upoważnia Kancelarię Senatu do rozpowszechniania w dowolnej formie,
w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu

Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki oraz informacji o wysokości
przyznanych środków.
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§ 10.

[Kontrola i monitoring]

1. Zleceniobiorca poddaje się kontroli Kancelarii Senatu w zakresie:

1) prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, zarówno pod względem zgodności
z przeznaczeniem jak i stosunku pomiędzy wysokością wykorzystanej dotacji a stopniem

wykonania zadania przewidzianego do finansowania dotacją,

2) prawidłowości i terminowości realizacji zleconego zadania.

2. Kontrola wykonywana będzie w trakcie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, przez

upoważnionych pracowników lub innych upoważnionych przedstawicieli Kancelarii Senatu.
Kontrola może być wykonywana w siedzibie Kancelarii Senatu, w siedzibie Zleceniobiorcy,

w miejscu prowadzenia przez Zleceniobiorcę działalności oraz w miejscu wykonywania
zleconego zadania.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia Kancelarii Senatu wszystkich

dokumentów dotyczących realizowanego zadania, w tym wyciągu bankowego z subkonta do
rachunku bankowego wskazanego w § 3 ust. 2, a także do niezwłocznego udzielania żądanych
wyjaśnień.

4. Osoby upoważnione przez Szefa Kancelarii Senatu mogą badać dokumenty i inne nośniki

informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania

zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania

zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub

udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w
terminie określonym przez kontrolującego.

5. Realizacja umowy podlegać będzie monitoringowi Kancelarii Senatu.

6. Monitoring może polegać m. in. na wizytacjach przedstawicieli Kancelarii Senatu w trakcie

realizacji zadania lub żądaniu od Zleceniobiorcy informacji dotyczących postępów i stanu
wykonania zadania.

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany informować Kancelarię Senatu o kluczowych wydarzeniach
zadania w terminie umożliwiającym udział w wydarzeniu upoważnionym przedstawicielom
Kancelarii Senatu, nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem
drogą elektroniczną na adres polonia@senat.gov.pl.

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do uprzedniego informowania o realizacji zadania, w tym o
kluczowych wydarzeniach właściwych miejscowo polskich placówek zagranicznych.

9. O wynikach kontroli Kancelaria Senatu poinformuje Zleceniobiorcę, a w przypadku

stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości w realizacji umowy, przekaże mu wnioski i
zalecenia.
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§ 11.

[Sprawozdanie końcowe z wykonania zleconego zadania]

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić szczegółowe sprawozdanie z wykonania
zleconego zadania w Generatorze Ofert i doręczyć je za pośrednictwem aplikacji Generator

Ofert oraz w wersji papierowej do Kancelarii Senatu. Wzór sprawozdania znajduje się w
Generatorze Ofert.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest załączyć do sprawozdania dokumentację fotograficzną,
bądź audiowizualną potwierdzającą wykonanie zadań o których mowa w §8 ust. 1.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany złożyć w formie
elektronicznej (w Generatorze Ofert) i papierowej w terminie do dnia ……

4. Kancelaria Senatu ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie,
przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania.

5. W przypadku niezłożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie, Kancelaria Senatu wzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do jego złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. W przypadku złożenia sprawozdania zawierającego braki, Kancelaria Senatu wzywa

Zleceniobiorcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem aplikacji
Generator Ofert.

7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 5, będzie skutkować uznaniem
dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 6, może skutkować uznaniem

dotacji lub jej części za niewykorzystaną na realizację zadania zleconego umową lub
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

9. Sprawozdanie musi być czytelnie podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczenia woli w imieniu Zleceniobiorcy, a wszystkie kopie dokumentów dołączonych do

sprawozdania powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy

osobą upoważnioną przez Zleceniobiorcę jest osoba inna niż osoby wskazane w odpisie z

rejestru lub innych odpowiednich dla Zleceniobiorcy dokumentach rejestrowych, do
sprawozdania należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez Zleceniobiorcę, zgodnie z

reprezentacją wykazaną w ww. dokumentach rejestrowych. W przypadku braku możliwości
dołączenia

do

sprawozdania

oryginału

pełnomocnictwa,

należy

dołączyć

kopię

pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z opisanymi powyżej
zasadami.

10.

Złożenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Kancelarii Senatu

prawa do rozpowszechnienia jego treści w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i
promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.
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11.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do załączenia do końcowego sprawozdania

potwierdzenia dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji i ewentualnie

uzyskanych odsetek bankowych od przekazanej dotacji z wyszczególnieniem rodzajów
zwrotów i odpowiadających im kwot.

12.

Kancelaria Senatu może w okresie, o którym mowa w § 7 ust. 3 zażądać przekazania

kserokopii dowodów księgowych dokumentujących poniesione koszty w ramach realizacji
zadania (m. in. kserokopii listy płac oraz umów zleceń wraz z rachunkami, a także innych

umów, w tym umów stypendialnych oraz listy wypłat stypendiów, faktur i rachunków
dotyczących realizacji zadania) wraz z potwierdzeniami dokonania płatności z tytułu ww.
kosztów. Treść ust. 9 w zakresie poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

stosuje się odpowiednio. Kserokopie dowodów księgowych powinny zostać przekazane
Kancelarii Senatu w formie uporządkowanej i umożliwiającej łatwe przyporządkowanie

dokumentów do poszczególnych pozycji kosztowych sprawozdania. Dokumenty powinny

zostać poukładane zgodnie z liczbą porządkową zaktualizowanego budżetu zadania w

następujący sposób: dokument źródłowy, dokument zapłaty, ewentualna umowa lub
wyjaśnienia.

§ 12.

1.
2.

[Wykorzystanie środków z dotacji, zwrot środków z dotacji]

Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanych środków w sposób celowy
i oszczędny, zgodnie ze szczegółowym określeniem przeznaczenia dotacji ustalonym
w załącznikach do umowy.

Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadanie. W przypadku

realizacji części zadania przez partnera przez zapłatę za zrealizowaną część zadania

rozumie się poniesienie wydatków przez partnera i refundację poniesionych w terminie
3.
4.

5.

realizacji zadania wydatków partnera przez Zleceniobiorcę.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed podwójnym finansowaniem tych

samych pozycji kosztorysowych równocześnie ze środków z dotacji i z innych źródeł.

Termin wykorzystania dotacji ustala się od dnia …… do dnia ……

Zleceniobiorca, wydatkując środki w walutach innych niż złoty, stosuje faktyczny kurs

wymiany banku komercyjnego lub kantoru, zgodnie z którym została przeprowadzona
operacja kupna/sprzedaży waluty obcej. W przypadku braku możliwości udokumentowania
faktycznego kursu wymiany Zleceniobiorca przyjmuje średni kurs wymiany Narodowego

Banku Polskiego z tabeli obowiązującej w dniu poprzedzającym dokonanie operacji.

Powyższy zapis ma również zastosowanie w przypadku dokonania przez Zleceniobiorcę

refundacji – ze środków stanowiących źródło finansowania zadania – wydatków

poniesionych w walutach obcych na cele realizacji zadania, przy czym refundacji mogą
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podlegać jedynie koszty poniesione zgodnie z zasadami i w terminie określonym w
niniejszej umowie oraz udokumentowane w sposób umożliwiający identyfikację
6.

poszczególnych operacji.

Rozliczeniu wraz z dotacją i zwrotowi na rachunek bankowy Kancelarii Senatu wskazany w
ust. 14, w terminie ……….. dni od dnia wykonania zadania, podlega niewykorzystana część

dotacji oraz odsetki od środków z dotacji powstałe na rachunku bankowym w trakcie

7.
8.

realizacji zadania.

Dokonując zwrotu niewykorzystanych środków dotacji stosownie do ust. 6 Zleceniobiorca
zobowiązany jest wskazać w sprawozdaniu przyczyny niewykonania zadania lub jego
części.

Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania nie

jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu zadania według
rodzajów kosztów dofinansowania zadania (załącznik nr 2a), to uznaje się go za zgodny z
budżetem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 15%. Zwiększenie o 15%

może nastąpić wyłącznie przy odpowiednim zmniejszeniu innych pozycji kosztorysowych
finansowanych z dotacji Kancelarii Senatu. Nie dotyczy to zakupów środków trwałych

wymienionych w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2a do umowy, w przypadku których
9.

zwiększenia wydatków ponad limity przewidziane w kosztorysie są niedopuszczalne.

W przypadku zwiększenia bez zmiany umowy danego kosztu finansowanego z dotacji
ponad limit, o którym mowa ust. 8 , Zleceniobiorca zwraca kwotę wynikającą z dokonanego

zwiększenia w stosunku do kosztu określonego w budżecie zadania zwiększonego o limit
wskazany w ust. 8.

10. Dofinansowanie kosztów pośrednich zadania nie może przekroczyć ……..% całkowitego
kosztu zadania pokrytego z dotacji Kancelarii Senatu.

11. Kwota wynikająca ze wzrostu procentowego udziału dofinansowania kosztów pośrednich
w całkowitych kosztach zadania pokrytych z dotacji Kancelarii Senatu ponad poziom

określony w ust. 10, może zostać uznana za pobraną w nadmiernej wysokości i podlega
zwrotowi wraz z odsetkami powstałymi na rachunku bankowym w trakcie realizacji

zadania na rachunek bankowy Kancelarii Senatu wskazany w ust. 14.

12. W razie stwierdzenia, że środki finansowe na realizację zadania zostały pobrane w
nadmiernej

wysokości

lub

zostały

wykorzystane

niezgodnie

z

przeznaczeniem,

Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu nadmiernie pobranej dotacji lub
jej części bądź zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

13. W razie niedokonania w terminie zwrotu należności, o których mowa w ust. 6, ust. 9 i ust.

12, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych od niezwróconej w terminie należności.
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14. Wszystkie zwroty środków pochodzących z dotacji będą dokonywane na następujące
rachunki bankowe Kancelarii Senatu prowadzone przez Narodowy Bank Polski o numerach:

1) do 31 stycznia 2020 r. do rozliczenia dotacji służyć będzie rachunek o numerze:

79 1010 1010 0023 6522 3000 0000,

2) po 31 stycznia 2020 r. rachunek o numerze: 29 1010 1010 0023 6522 3100 0000,

3) do wpłaty każdego rodzaju odsetek służyć będzie rachunek bankowy o numerze:
29 1010 1010 0023 6522 3100 0000.

15. Zleceniobiorca, zwracając środki pochodzące z dotacji, zobowiązany jest wskazać kwotę
niewykorzystanej dotacji, kwotę odsetek bankowych, numer i datę zawarcia umowy, kwotę

niewykorzystanych środków pochodzących z opłat pobranych od adresatów lub
uczestników zadania.

§ 13.

[Rozwiązanie umowy]

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron.

2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków
finansowych strony określają w protokole.

3. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w zakresie rozliczenia finansowego

umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania za porozumieniem stron, Kancelaria Senatu

działając z należytą starannością i uwzględniając mające zastosowanie przepisy prawa,

jednostronnie określi zasady rozliczania finansowego informując o nich Zleceniobiorcę.
W takim przypadku ustalenia Kancelarii Senatu będą dla Zleceniobiorcy wiążące.

4. Umowa może być rozwiązana przez Kancelarię Senatu ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w
nadmiernej wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;

2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia
zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego;

3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób
niezgodny z niniejszą umową;

4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego w
terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzenia przez
Zleceniobiorcę w terminie określonym przez Kancelarię Senatu do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
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5. Kancelaria Senatu, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w
wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4, wraz z odsetkami w wysokości

określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 14.

[Odstąpienie od umowy]

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie niniejszej umowy
Zleceniobiorca może od niej odstąpić, jednak nie później niż do dnia przekazania dotacji.
§ 15.

[Zmiany umowy]

1. Zmiany w kosztorysie zadania powyżej limitu określonego w § 12 ust. 8 umowy, zmiany w

załączniku nr 1 do umowy, dodawanie nowych działań w budżecie zadania stanowiącym

załącznik do umowy lub pozycji kosztorysowych (załącznik numer 2a oraz 2b do umowy) w
ramach działań oraz zmiany terminów wskazanych w umowie wymagają zgody Kancelarii
Senatu i zawarcia aneksu w formie pisemnej.

2. Zmiany inne niż określone w ust. 1, wymagają zgody Kancelarii Senatu w formie pisemnej bez
konieczności zawierania aneksu do umowy.

3. Wniosek o dokonanie zmian w umowie, określonych w ust. 1 i 2, powinien zostać przekazany
do Kancelarii Senatu w terminie nie później niż 30 dni przed zakończeniem realizacji zadania

(§2 ust.1 umowy). Do wniosku Zleceniobiorca załącza zestawienie zmian oraz właściwe
załączniki do umowy z naniesionymi proponowanymi zmianami, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Po uzyskaniu akceptacji na dokonanie zmian, Zleceniobiorca za pośrednictwem aplikacji

Generator Ofert przedstawia zaktualizowaną ofertę wraz z załącznikami oraz zaktualizowane
kosztorysy dofinansowania (załączniki nr 2a i 2b do umowy).

5. Oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

6. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie
pisemnej.

§ 16.

[Korespondencja między stronami]

1. Korespondencja kierowana do Kancelarii Senatu w związku z niniejszą umową ma formę
pisemną i opatrzona jest numerem umowy. Korespondencję należy przesłać na adres:
Kancelaria Senatu
Biuro Polonijne
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
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oraz drogą elektroniczną na adres dotacje@senat.gov.pl

2. W sprawach dotyczących rozliczenia dotacji dopuszczalne jest prowadzenie korespondencji

z Kancelarią Senatu również drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:
polonia@senat.gov.pl.

3. Sprawozdanie z wykonania zadania należy dostarczyć w wersji:
a) papierowej na adres wskazany ust. 1 oraz

b) elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Generator Ofert.

4. Termin dostarczenia wymaganego umową sprawozdania z wykonania zadania uważa się za

zachowany, jeżeli przed jego upływem zostało ono dostarczone w wersji papierowej
osobiście, pocztą, przesyłką kurierską na adres wskazany w ust. 1.

5. Korespondencja kierowana do Zleceniobiorcy w związku z niniejszą umową ma formę
elektroniczną i opatrzona jest numerem umowy. Korespondencja jest przesyłana za
pośrednictwem aplikacji Generator Ofert.

6. Terminy dostarczenia wymaganych umową dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień, z

wyłączeniem sprawozdania, uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem pismo

zostało: nadane w placówce Poczty Polskiej, dostarczone osobiście lub za pośrednictwem

poczty kurierskiej na wskazany w ust. 1 adres.

§ 17.

[Zasady udostępniania wyników zleconego zadania mających cechy utworu]

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udostępniania wyników zleconego zadania mających
cechy utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pełne
postanowienia licencji są dostępne pod adresem:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

2. Udostępnienie utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
polega na oznaczeniu danej treści odpowiednią informacją licencyjną. Taka informacja

powinna w czytelny sposób określać tytuł utworu, właściciela praw autorskich do niego oraz

licencję, na której utwór jest dostępny. Należy stosować informację licencyjną następującej
treści (wstawiając odpowiednie informacje w pola oznaczone nawiasami kwadratowymi):
„[Tytuł lub opis utworu] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji].
Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą w 2019 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod
warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach
praw oraz o zleceniu zadania publicznego przez Kancelarię Senatu oraz przyznaniu dotacji na
jego wykonanie w 2019 r.”.

14 | S t r o n a

§ 18.

[Nabywanie i zbywanie środków trwałych]
1. W ramach wykonania zadania nie mogą być dokonywane zakupy środków trwałych, poza

środkami trwałymi finansowanymi z dotacji, ujętymi w kosztorysie zadania stanowiącym
załącznik nr 2a do umowy.

2. Jeżeli w ramach wykonania zadania Zleceniobiorca dokona zakupów środków trwałych,

Zleceniobiorca jest zobowiązany załączyć do sprawozdania, określonego w § 11, kopie

dowodów zakupu oraz odpisy protokołów przekazania tych środków trwałych jednostce lub
osobie, dla której zakup był przeznaczony, a także odpisy umów zawartych z tą jednostką lub
osobą.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywania związanych z wykonaniem zadania środków
trwałych zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia
dokonania ich zakupu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Z ważnych przyczyn Zleceniobiorca może zwrócić się do Kancelarii Senatu z wnioskiem
o wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych przed upływem terminu, o którym mowa w

ust. 3, pod warunkiem, że Zleceniobiorca zobowiąże się przeznaczyć środki pozyskane ze
zbycia środków trwałych na realizację celów statutowych.

5. Zakaz, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie dotyczy nieodpłatnego zbywania na rzecz

beneficjenta zadania środków trwałych zakupionych za środki pochodzące z dotacji,
potwierdzonego protokołem przekazania środków trwałych.
§ 19

1.

[Przetwarzanie danych osobowych]

Obie strony umowy, jako odrębni administratorzy danych osobowych w rozumieniu

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO będą przetwarzać dane

osobowe, w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami prawa o ochronie
danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

2.

danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez obie strony w celu realizacji niniejszej umowy oraz realizacji
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
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§ 20

[Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy

strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór
zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Kancelarii Senatu
sądu.

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7

dni od daty zaistnienia zmian, o wszystkich zmianach mających miejsce wobec niego lub
wobec środków trwałych zakupionych lub wykonanych za środki pochodzące z dotacji, a w
szczególności do informowania o wszelkich zmianach adresu, numerów telefonicznych i
faksów, osób upoważnionych do reprezentacji itp., przekształceniach własnościowych,

likwidacji, wszczęciu postępowania upadłościowego, zawieszeniu lub zaprzestaniu

działalności, wszelkich roszczeniach skierowanych przez osoby trzecie względem kwoty
dotacji lub środków trwałych zakupionych w ramach niniejszej umowy.

4. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zadania.

5. Kancelaria Senatu nie odpowiada za jakiekolwiek skutki, w tym roszczenia osób trzecich,
wynikające z działań bądź zaniechań Zleceniobiorcy związanych z niniejszą Umową, w tym

gdy Zleceniobiorca opóźni się z wykonaniem zadania lub gdy Kancelaria Senatu, zgodnie
z przysługującym jej uprawnieniem, zażąda zwrotu dotacji.

6. Załącznikami do umowy są:

1) szczegółowy opis zadania (zał. 1),
2) kosztorys (zał. 2a i 2b),

3) aktualny odpis z KRS a w przypadku innego sposobu reprezentacji niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego – dokument potwierdzający upoważnienie do

działania w imieniu Zleceniobiorcy,

4) upoważnienie Szefa Kancelarii Senatu dla Dyrektora Biura Polonijnego do zawarcia
umowy.

7. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

8. Umowę uznaje się za wykonaną z chwilą zatwierdzenia przez Kancelarię Senatu
sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 11 umowy.

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
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10. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca
.................................................................
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Kancelaria Senatu
..........................................................

KANCELARIA
SENATU

BI U RO P OLON I JN E

Warszawa, #{data_wystawienia} r.

#{numer_pisma}
#{pole_opcjonalne1}
#{nazwa_oferenta}
#{adres_oferenta}
#{adres_oferenta2}
#{skierowano_do},

w załączeniu przesyłam dwa egzemplarze umowy #{numer_umowy} na realizację
zleconego zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Wraz z
umową przesyłam egzemplarz zaktualizowanej oferty.
Proszę o akceptację umowy poprzez złożenie podpisów przez osoby do tego uprawnione.
Proszę ponadto o podpisanie zaktualizowanej oferty. Podpisane egzemplarze umowy
wraz z załącznikami oraz podpisany egzemplarz zaktualizowanej oferty proszę przesłać do
Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.
Z poważaniem,
Dyrektor Biura Polonijnego

Grzegorz Seroczyński

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 91 12, faks 22 694 92 05, e-mail: bpol@senat.gov.pl

KANCELARIA
SENATU

BI U RO P OLON I JN E

Warszawa, #{data_wystawienia}r.

#{numer_pisma}
#{pole_opcjonalne1}
#{nazwa_oferenta}
#{adres_oferenta}
#{adres_oferenta2}
#{skierowano_do},

uprzejmie

informuję,

że

Prezydium

Senatu

na

posiedzeniu

w

dniu

#{data_prezydium}r. zgodnie z § 8 uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września
2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i
Polakami za granicą rozpatrzyło ofertę o zlecenie zadania pod nazwą: #{nazwa_oferty}
i przyznało dotację w kwocie #{kwota_dotacji}zł (słownie: #{kwota_dotacji_slownie}), w
tym koszty pośrednie do kwoty #{koszty_posrednie}zł.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zaktualizowanie oferty w
Generatorze Ofert do przyznanej kwoty dotacji w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma. W zaktualizowanej ofercie procentowy udział kosztów pośrednich
zadania pokrywanych z dotacji nie może przekraczać zadeklarowanego w ofercie udziału
kosztów pośrednich w dotacji ogółem. Udział ten winien być obliczany w stosunku do
kwoty przyznanej dotacji. Procentowy udział dofinansowania z części budżetu państwa
dotyczącej Kancelarii Senatu w zaktualizowanym koszcie całkowitym zadania nie
powinien być wyższy niż zadeklarowany w złożonej pierwotnie ofercie. Oprócz
aktualizacji oferty proszę o wypełnienie kosztorysu dofinansowania zadania według
rodzaju kosztów oraz w podziale na kraje i beneficjentów. Kosztorysy te będą stanowiły
załączniki nr 2a i 2b do umowy.
Przesłanie zaktualizowanej oferty oraz kosztorysów dofinansowania jest
warunkiem koniecznym przygotowania umowy. Po ich otrzymaniu Kancelaria Senatu
opracuje projekt umowy, który zostanie następnie przesłany do Państwa akceptacji.
Podpisanie umowy jest warunkiem przekazania dotacji.

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 91 12, faks 22 694 92 05, e-mail: bpol@senat.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących aktualizacji oferty
bądź sporządzenia kosztorysów dofinansowania, proszę o kontakt z pracownikiem Biura
Polonijnego:
#{pracownik_bpol}, nr telefonu #{telefon_bpol}, adres mailowy #{email_bpol}
Z poważaniem,
Dyrektor Biura Polonijnego
Grzegorz Seroczyński
|podpisano elektronicznie|

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 91 12, faks 22 694 92 05, e-mail: bpol@senat.gov.pl

2/2

KANCELARIA
SENATU

BI U RO P OLON I JN E

Warszawa, #{data_wystawienia}r.

#{numer_pisma}
#{pole_opcjonalne1}
#{nazwa_oferenta}
#{adres_oferenta}
#{adres_oferenta2}
#{skierowano_do},

w załączeniu przesyłam podpisany egzemplarz umowy #{numer_umowy} na realizację
zleconego zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.
Z poważaniem,
Dyrektor Biura Polonijnego

Grzegorz Seroczyński

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 91 12, faks 22 694 92 05, e-mail: bpol@senat.gov.pl

KANCELARIA
SENATU

BI U RO P OLON I JN E

Warszawa, #{data_wystawienia} r.

#{numer_pisma}
#{pole_opcjonalne1}
#{nazwa_oferenta}
#{adres_oferenta}
#{adres_oferenta2}
#{skierowano_do},
uprzejmie informuję, że Prezydium Senatu na posiedzeniu w dniu
#{data_prezydium} r., zgodnie z § 8 uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września
2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i
Polakami za granicą, rozpatrzyło ofertę o zlecenie zadania pod nazwą: #{nazwa_oferty} i
zdecydowało o nieprzyznaniu dotacji na realizację zadania.

Z poważaniem,
Dyrektor Biura
Grzegorz Seroczyński
(podpisano elektronicznie)

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 91 12, faks 22 694 92 05, e-mail: bpol@senat.gov.pl

KANCELARIA
SENATU

BI U RO P OLON I JN E

Warszawa, #{data_wystawienia} r.

#{numer_pisma}
#{pole_opcjonalne1}
#{nazwa_oferenta}
#{adres_oferenta}
#{adres_oferenta2}
#{skierowano_do},

uprzejmie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 11 Szefa Kancelarii Senatu
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii
Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań, oferta pod nazwą #{nazwa_oferty}
nie może być poddana procedurze rozpatrywania, ponieważ zawiera następujące
uchybienia:
1.

#{podpunkty}

W związku z powyższym proszę o poprawienie oferty za pośrednictwem
Generatora Ofert oraz złożenie jej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
wezwania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku nieusunięcia uchybień w ww. terminie,
ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących poprawy oferty, proszę
o kontakt z pracownikiem Biura Polonijnego:
#{pracownik_bpol}, numer telefonu #{telefon_bpol}, adres mailowy #{email_bpol}.
Z poważaniem,
Dyrektor Biura Polonijnego
Grzegorz Seroczyński
|podpisano elektronicznie|

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 91 12, faks 22 694 92 05, e-mail: bpol@senat.gov.pl

…………………………………………………........
Pieczęć nagłówkowa Zleceniobiorcy

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
z wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. pn:

.................................................................................
(nazwa zadania)

w okresie od ……………………...... 2019 r. do ……………………...... 2019 r.

określonego w umowie dotacji nr ........................ zawartej w dniu …………………….…… 2019 r.
pomiędzy
Kancelarią Senatu

a

.........................................................................................................
(nazwa Zleceniobiorcy, siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego,
innego rejestru lub ewidencji)

Data złożenia sprawozdania
……………….......................
(wypełnia Kancelaria Senatu)
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Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Informacja czy zakładane cele bezpośrednie, oczekiwane efekty zostały osiągnięte.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Szczegółowy opis zrealizowanych działań.
W opisie konieczne jest odniesienie się do wszystkich zaplanowanych działań, zakresu w jakim zostały
one zrealizowane oraz wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w stosunku do wcześniejszych planów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Harmonogram zrealizowanego zadania.
Nazwa działania

Termin i miejsce
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

Dodatkowe
informacje

1.

2.

3.

4.

…
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4. Szczegółowe informacje o współpracy z poszczególnymi partnerami oraz ich roli w realizacji
zadania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Liczbowe/statystyczne określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
Należy liczbowo określić skalę zrealizowanych działań (np. można podać ile osób było zaangażowanych
w realizację, ile osób wzięło udział w wymianie międzyszkolnej/szkoleniu/seminarium, jak długo trwała
wymiana międzyszkolna/szkolenie, ile wyjazdów zrealizowano, ile godzin nauki języka polskiego
przeprowadzono, ile publikacji wydano).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. W jaki sposób promowano zadanie oraz wywiązano się z obowiązku informowania o źródle
finansowania z wykorzystaniem logo Senatu.

Należy opisać materiały promocyjne wykorzystywane podczas organizowanych wydarzeń, informacje
medialne, informacje zamieszczane na stronach internetowych i w profilach społecznościowych
Zleceniobiorcy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Obowiązkowe załączniki
a.

w przypadku zadań w których wymagana była rekrutacja uczestników (np. szkolenie,
seminarium, wymiana międzyszkolna, pobyt edukacyjny) obowiązkowym załącznikiem jest
imienna lista uczestników, zatwierdzona przez organizatora, w podziale na kraje

b.

wybrane przykłady materiałów promocyjnych (np. printscreen strony internetowej,
egzemplarz czasopisma, plakatu, przykładowy egzemplarz artykułu promującego)
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c. przeznaczone do publikacji materiały informacyjne w wersji elektronicznej (płyta cd/dvd,
pamięć przenośna usb) zawierające: krótki opis zadania (maksimum 2000 znaków
ze spacjami)
d. opisane zdjęcia lub/i krótki (maksimum 5 minut) materiał filmowy z realizacji projektu,
- imię i nazwisko autora zdjęć lub materiału filmowego wraz z pisemną zgodą na
przeniesienie majątkowych praw autorskich a także nieodpłatne oraz nieograniczone
czasowo i terytorialnie wykorzystanie tych materiałów przez Kancelarię Senatu na różnych
polach eksploatacji, w tym w Internecie.

W celu uzyskania jak najlepszej jakości publikacji – a tym samym promocji zrealizowanych
zadań – rekomendujemy następujące minimalne wymagania techniczne dotyczące
materiałów audiowizualnych:
Fotografie (wymiary minimalne):
1500 pikseli (szerokość dłuższego boku) i 300 DPI rozdzielczości.
Ponadto:
- preferujemy zdjęcia poziome, a nie pionowe;
- zdjęcia powinny mieć charakter ilustracyjny, a nie oficjalny
- zdjęcia muszą być opisane imieniem i nazwiskiem autora (opis w formie: „Fundacja/
Stowarzyszenie XX” lub „archiwum własne” nie jest wystarczający).
Filmy:
Preferowane formaty: mp4, mov, wmv lub inny format poprawnie wyświetlany przez serwis
YouTube.
e. umowa partnerska zawierająca elementy wskazane w § 6 umowy zawartej pomiędzy
Kancelarią Senatu a Zleceniobiorcą oraz:
1. potwierdzenie przekazania środków partnerom;
2. zestawienie dokumentów w tym dowodów księgowych przedstawionych przez partnera
w ramach rozliczenia dotacji w formie zapewniającej weryfikowalność poniesionych
wydatków zgodnie z kosztorysem, (zestawienie to zawierać powinno datę wystawienia
dokumentu, numer i rodzaj dokumentu, rodzaj kosztu, kwotę poniesioną z dotacji i datę
zapłaty).
f. w przypadku realizacji zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu
budowlanego: kserokopie protokołów odbioru robót i przejęcia obiektu/robót przez
właściciela lub użytkownika właściciela lub użytkownika oraz kserokopie umów zawartych
z osobami trzecimi na realizację robót budowlanych. Kserokopie tych dokumentów powinny
zawierać daty oraz podpisy potwierdzające zgodność z oryginałem.
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Wytyczne do sprawozdania:
1) w przypadku rozliczenia w sprawozdaniu wynagrodzeń należy wskazać w odrębnych
pozycjach:
• wynagrodzenie netto
• podatek
• składki ZUS
2) w sprawozdaniu z realizacji zadania należy ująć tylko dokumenty wystawione na organizację
będącą stroną umowy z Kancelarią Senatu.
3) w sprawozdaniu z rozliczenia zadania należy ująć jedynie wydatki finansowane lub
współfinansowane z dotacji Kancelarii Senatu.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą – Załącznik nr 1.
Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania dokumentujących
wydatki z dotacji Kancelarii Senatu. Zestawienie powinno zawierać: określenie rodzaju dokumentu
księgowego wraz z jego numerem (np. nr faktury, nr rachunku), datę jego wystawienia, wysokość
wydatkowanej kwoty, wskazanie, w jakiej części wydatek został pokryty z dotacji, określenie rodzaju
towaru lub zakupionej usługi, a także wskazanie daty zapłaty.

2. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania
wydatków:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Informacja dotycząca przyczyny niewykonania zadania lub jego części, a jeżeli
zadanie zostało wykonane w całości – przyczyny niewykorzystania dotacji:
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Informacja o odsetkach bankowych powstałych od środków z dotacji Kancelarii
Senatu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Część III. Dodatkowe informacje (opcjonalnie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczenia:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy;
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
3) wszystkie kwoty wymienione w załączniku nr 1 do sprawozdania zostały faktycznie
poniesione i nie zostały rozliczone z innych źródeł;
4) w zakresie związanym z realizacją zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r.
poz. 1182, z późn. zm);
5) wydatki wykazane w sprawozdaniu zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi
u Zleceniobiorcy zasadami rachunkowości oraz w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa;
6) w ramach zrealizowanego zadania nie poniesiono kosztów wskazanych w umowie
dotacji jako szczególne przykłady kosztów niekwalifikowanych;
7) jestem/nie jestem i podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz
skorzystałem/nie skorzystałem9 z możliwości odzyskania VAT. Kwoty podane
w sprawozdaniu są kwotami brutto/netto3.

pieczęć Zleceniobiorcy

………………………………………………………………………………….
(podpis osoby/osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy)

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie
terminie na adres Kancelarii Senatu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem
pismo zostało dostarczone do Kancelarii Senatu.

i

Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Zleceniobiorca:

Nazwa zadania:

Nr umowy:

Termin realizacji
zadania:

Budżet na realizację zadania wg umowy

Numer pozycji
Struktura kosztorysu zgodny
kosztów z załącznikiem do
umowy

Rodzaj kosztu

Rozliczenie realizacji zadania ze środków z dotacji

Planowane
koszty z dotacji
Kancelarii
Senatu
(zł)

Lp.

l.p.

Nazwa kosztu

I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
Suma kosztów pośrednich (budżet):

Wydatki
poniesione ze
środków
Kwota na
pochodzących z
dokumencie
dotacji
księgowym (zł)
Kancelarii
Senatu
(zł)

koszty poz. I.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.1
l.p. koszty poz. I.2
l.p. koszty poz. I.3
l.p. koszty poz. I.4
l.p. koszty poz. I.5
l.p. koszty poz. I.6
l.p. koszty poz. I.7
l.p. koszty poz. I.8
l.p. koszty poz. I.9
l.p. koszty poz. I.10

I.1.

Koszty pośrednie

Rodzaj i numer
dokumentu
księgowego

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego
(rrrr-mm-dd)

0,00 zł

Suma kosztów pośrednich (rozliczenie):
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0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Data zapłaty
(rrrr-mm-dd)

Działanie II.1

(proszę podać nazwę działania II.1)

Koszty programowe

l.p.

II.1.2
II.1.3
II.1.4
II.1.5
Działanie II.2

(proszę podać nazwę działania II.2)

gramowKoszty programowKoszty programow

Koszty programowe

l.p.

II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.2.5
Działanie II.3

(proszę podać nazwę działania II.3)

II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.3.5
Działanie II.4

Działanie II.5

l.p.
l.p.
l.p.
l.p.
l.p.

koszty poz. II.3.1
koszty poz. II.3.2
koszty poz. II.3.3
koszty poz. II.3.4
koszty poz. II.3.5

l.p.
l.p.
l.p.
l.p.
l.p.

koszty poz. II.4.1
koszty poz. II.4.2
koszty poz. II.4.3
koszty poz. II.4.4
koszty poz. II.4.5

(proszę podać nazwę działania II.4)

II.4.1
II.4.2
II.4.3
II.4.4
II.4.5

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

koszty poz. II.2.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.2.1
l.p. koszty poz. II.2.2
l.p. koszty poz. II.2.3
l.p. koszty poz. II.2.4
l.p. koszty zad. II.2.5

II.2.1

0,00 zł

koszty poz. II.1.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.1.1
l.p. koszty poz. II.1.2
l.p. koszty poz. II.1.3
l.p. koszty poz. II.1.4
l.p. koszty poz.. II.1.5

II.1.1

0,00 zł

(proszę podać nazwę działania II.5)
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Koszty prog

l.p.
l.p.
l.p.
l.p.
l.p.

II.5.1
II.5.2
II.5.3
II.5.4
II.5.5

koszty poz. II.5.1
koszty poz. II.5.2
koszty poz. II.5.3
koszty poz. II.5.4
koszty poz. II.5.5

Suma kosztów programowych:

0,00 zł

Suma kosztów programowych (rozliczenie):

0,00 zł

0,00 zł

ŁĄCZNIE BUDŻET

0,00 zł

ŁĄCZNIE WYKONANIE BUDŻETU:

0,00 zł

0,00 zł
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Rozliczenie wg kosztów i źródeł finansowania
Wysokość przyznanej dotacji:

I

proszę wprowadzić kwotę

Struktura źródeł finansowania realizacji zadania

II
1
2
3

Rzeczywisty całkowity koszt realizacji zadania:
Suma kosztów pokrytych ze środków pochodzących z dotacji Kancelarii Senatu:
Udzial dotacji Kancelarii Senatu w kosztach całkowitych (%):
Suma kosztów pokrytych ze środków nie pochodzących z dotacji Kancelarii Senatu:
w tym:
środki finansowe oferenta
środki finansowe partnerów i beneficjentów
środki finansowe z innych źródeł publicznych
wpłaty i opłaty adresatów zadania
wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy)
wkład rzeczowy
pozostałe

proszę wprowadzić kwotę
0,00 zł
0,00%
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Struktura kosztów realizacji zadania

III
1
2

Koszty pośrednie poniesione ze środków z dotacji Kancelarii Senatu:
Procentowy udział kosztów pośrednich w kwocie dotacji Kancelarii Senatu:
Koszty programowe poniesione ze środków z dotacji Kancelarii Senatu:
w tym wg krajów do których skierowane było zadanie:
(proszę wpisać kraj beneficjenta)
(proszę wpisać kraj beneficjenta)
(proszę wpisać kraj beneficjenta)
(proszę wpisać kraj beneficjenta)
Procentowy udział kosztów programowych w kwocie dotacji Kancelarii Senatu:

0,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji:
Kwota dotacji podlegająca zwrotowi:
Data zwrotu na rachunek Kancelarii Senatu:

0,00 zł
0,00 zł

Kwota odsetek bankowych od środków z dotacji podlegająca zwrotowi:
Data zwrotu na rachunek Kancelarii Senatu:

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

proszę podać kwotę odsetek
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Rozliczenie realizacji zadania ze środków z dotacji - PARTNER
(Należy wypełnić w przypadku przepływu środków pieniężnych pomiędzy Zlecenioborcą i Partnerem)

Lp.

l.p.

Rodzaj i numer
dokumentu
księgowego

Nazwa kosztu

Wydatki poniesione ze
środków
Kwota na dokumencie
pochodzących z
księgowym (zł)
dotacji Kancelarii
Senatu
(zł)

koszty poz. I.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.1
l.p.
koszty poz. I.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.2
l.p.
koszty poz. I.3
1
2
3

Data wystawienia
dokumentu
księgowego
(rrrr-mm-dd)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Data zapłaty
(rrrr-mm-dd)

Dane Partnera

4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.3
l.p.
koszty poz. I.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.4
l.p.
koszty poz. I.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.5
l.p.
koszty poz. I.6
1
2
3
4

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.6
l.p.
koszty poz. I.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.7
l.p.
koszty poz. I.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.8
l.p.
koszty poz. I.9
1
2
3
4
5

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.9
l.p.
koszty poz. I.10

0,00 zł

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. I.10
Suma kosztów pośrednich (rozliczenie):
l.p.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

koszty poz. II.1.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.1.1
l.p.
koszty poz. II.1.2
1
2
3
4

0,00 zł

5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.1.2
l.p.
koszty poz. II.1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.1.3
l.p.
koszty poz. II.1.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.1.4
l.p.
koszty poz.. II.1.5
1
2
3
4
5

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.1.5
l.p.

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

koszty poz. II.2.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.2.1
l.p.
koszty poz. II.2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.2.2
l.p.
koszty poz. II.2.3
1
2
3
4
5

0,00 zł
0,00 zł

6
7
8
9
10
suma kosztów poz. II.2.3
l.p.
koszty poz. II.2.4

0,00 zł

0,00 zł

#ADR!

0,00 zł

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ŁĄCZNIE WYKONANIE BUDŻETU:

UCHWAŁA NR 9
PREZYDIUM SENATU
z dnia 23 września 2016 r.
w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą
w latach 2017–2019

Na podstawie § 2 pkt 1 uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad
zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, w związku z art. 9
pkt 3a uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu
(M. P. z 2016 r. poz. 824), uchwala się, co następuje:
§ 1.
W trosce o dobro Polski i całej społeczności polskiej na świecie, w celu budowania i umacniania
wspólnoty narodowej, Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kontynuując bogatą tradycję
współpracy z Polonią i Polakami za granicą, określa następujące kierunki działań na rzecz Polonii
i Polaków za granicą w latach 2017–2019:

1. EDUKACJA
1.1. Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie
kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania
1.2. Organizacja wydarzeń uzupełniających kształcenie
1.3. Pomoc nauczycielom polonijnym
1.4. Wzmacnianie

struktury

organizacji

oświatowych

współrealizujących

programy

edukacyjne w krajach zamieszkania
1.5. Stypendia
2. KULTURA I PROMOCJA POLSKI ORAZ OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO
2.1. Promowanie Polski i kultury polskiej poza granicami kraju
2.2. Wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, będące
uzupełnieniem działań ministerstwa właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz innych instytucji państwowych

2

3. WZMACNIANIE POZYCJI ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH W KRAJACH
ZAMIESZKANIA
3.1. Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym
i lokalnym polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów służących polepszeniu
zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadań
lokalnych organizacji
3.2. Aktywizacja i integracja środowisk polonijnych w kraju zamieszkania i w Polsce,
w szczególności organizacji polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym,
organizacji akademickich, młodzieżowych, klubów sportowych i harcerstwa, grup
kościelnych i pokoleniowych, środowisk gospodarczych i zawodowych
3.3. Wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej
3.4. Staże i szkolenia liderskie mające na celu podnoszenie kompetencji organizacyjnych
i kierowniczych realizowane w kraju zamieszkania i w Polsce
3.5. Wspieranie programów sprzyjających powrotom
4. MEDIA POLONIJNE
4.1. Bieżące funkcjonowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych
4.2. Modernizacja oraz poprawa jakości mediów, wspieranie działań służących zwiększeniu
liczby odbiorców, a także zasięgu oddziaływania przy zastosowaniu nowoczesnych
technologii komunikacyjnych
5. INFRASTRUKTURA POLONIJNA
5.1. Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych
5.2

Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich oraz siedzib organizacji polonijnych
i polskich za granicą

6. POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA
6.1. Samoorganizacja i samopomoc środowisk polskich i polonijnych za granicą
6.2. Pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich
i polonijnych w świecie
6.3. Stypendia socjalne
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MARSZAŁEK SENATU
Stanisław KARCZEWSKI

