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Numer oferty nadawany przez Kancelarię Senatu Data sporządzenia:

Pełna nazwa 
oferenta

Nazwa zadania

Numer kierunku

1.1

od do

Miejsce realizacji 
zadania
Kraje objęte 
zadaniem

Całkowita 
wartość zadania

Kwota wnioskowanej
dotacji Wartość finansowania z innych źródeł

Termin realizacji 
zadania

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Oferent

Moja szkoła - program rozwoju placówek oświatowych za granicą

Nazwa kierunku działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonego uchwałą 
Prezydium Senatu

[Przykładowa oferta dla kierunku "Edukacja"]

W ramach realizacji zadania planuje się:
1. Dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Konkretnej Szkoły (Partner) w Mieście A, skupiającej 30 
uczniów pochodzenia polskiego.
2a. Organizację sierpniowego pobytu edukacyjnego (językowego) dla 100 uczestników z Krajów B1 - B6. 
Partnerem jest Konkretny Podmiot. Działanie zainicjowano w 2016 r. 
2b. Organizację majowego konkursu dla młodzieży polonijnej z Miasta B1 (ok. 50 uczestników polonijnych). 
Pięcioro finalistów weźmie udział w 4-dniowej wycieczce po Polsce.
3. Organizację warsztatów metodycznych dla 10 nauczycieli szkółek sobotnio-niedzielnych w ich miejscu zamieszkania - 
Kraju C, w okresie wakacyjnym. Warsztaty obejmą łącznie 35 godzin zegarowych (zajęcia z logopedii i metodyki). 
Partnerem jest Konkretny Podmiot. 
4. Wsparcie Organizacji Oświatowej (Partner) w organizacji konferencji w dniach 1-2.08.2018 r., w Mieście D. 
Planuje się udział 12 szkół polonijnych z 12 krajów (ok. 60 osób). Tematem będą metody komunikacji pomiędzy 
szkołami polonijnymi a szkołami z Polski. Jest to druga edycja.
5. Wypłatę stypendiów czterdziestu uczniom polskiego pochodzenia, uczącym się w miastach Kraju E. 
Działanie realizowano w 2017 r.

Krótki opis zadania (do 1200 znaków):

[należy wskazać miejsce realizacji działań/ działania]

[należy wskazać kraje beneficjentów]



2

Numer KRS
Numer REGON
Numer NIP
Forma prawna

Adres oferenta Adres korespondencyjny

Ulica

Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Gmina
Powiat
Województwo
Numer telefonu
Numer faksu
Adres e-mail
Numer rachunku 
bankowego

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu

3)    informacja o dotychczasowej działalności oferenta na rzecz Polonii i Polaków za granicą -
       załącznik nr 3;

OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZAM (-Y), ŻE:

4)    informacja o kwalifikacjach kluczowych osób zaangażowanych w realizację zadania -
       załącznik nr 4;

2)    tabelaryczne kosztorysy zadania zawierające kalkulacje kosztów - załączniki nr 2a, 2b i 2c;

6)    szczegółowe informacje dotyczące zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie
       obiektu budowlanego - załącznik nr 6*;

5)    dane adresowe organizacji będących partnerami bądź beneficjentami zadania - załącznik nr 5;

7)    statut oraz informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS pobrana ze strony WWW
       Centralnej Informacji KRS (https://ems.ms.gov.pl/) lub odpis z innego rejestru lub ewidencji,
       a w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru
       Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – dokument potwierdzający
       upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

      

Osoba do kontaktów roboczych upoważniona do składania wyjaśnień w sprawie oferty

[Osoba, która przygotowuje ofertę - kontakt na etapie projektowania zadania]

Dane koordynatora zadania (osoby odpowiedzialnej za realizację zadania):

[Osoba, która będzie koordynować realizację działań/ działania na etapie realizacji]

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE:
1)    szczegółowy opis zadania - załącznik nr 1;

DANE OFERENTA
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…….…………………………………..
data i podpis

*   załącznik wypełnić tylko w przypadku oferty na realizację zadania polegającego na budowie,
     przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (z wyjątkiem remontu bieżącego)

9)  Oferent  jest/nie jest** podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
       z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późń. zm.).

** niepotrzebne skreślić

3)    W zakresie związanym z procedurą zlecania zadań, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
       i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
       informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły wymagane oświadczenia zgodnie
       z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4)    Wszystkie podane w ofercie oraz w załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
       prawnym i faktycznym.
5)    Dane określone w ofercie są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym właściwym
       rejestrem lub ewidencją.
6)   Oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych.
7)   Oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

1)    Zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej oferenta.
2)    Oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku i przeznacza całość dochodów na realizację celów
       statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków / udziałowców /
       akcjonariuszy i pracowników.

8)   W ramach składanej oferty przewiduje się/nie przewiduje się** pobierania opłat od
       adresatów/uczestników zadania.



Załącznik nr 1 do oferty 
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Poniższy opis stanowi przykładową ofertę. W ofercie posłużono się sformułowaniami 
zastępującymi nazwy własne. Ofertę przygotowano dla kierunku „Edukacja”  
i wszystkich kierunków (1.1 – 1.5). W ofercie zawarto komentarze (na szarym tle) 
służące wyjaśnieniu pewnych kwestii lub usystematyzowaniu podawanych informacji. 

 
Szczegółowy opis zadania 

 

I. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZADANIU 
 

1) Opis zadania1 

Opis zadania zawiera podstawowe informacje o planowanych działaniach i ich uczestnikach. 
Wskazuje na tematykę działań i najważniejsze elementy realizacyjne. Opis – jeżeli nie jest to 
koniecznie – nie powinien przedstawiać sposobu kalkulacji kosztów działań oraz nie powinien 
powielać informacji z punktu 6 „Szczegółowy harmonogram…” oraz wskaźników rezultatu 
wskazanych w punkcie 7 „Dobór działań…” (tj. danych liczbowych opisujących skalę zadania  
i dat związanych z jego realizacją). W opisie może być zawarta informacja o odbiorcach 
ostatecznych, ew. współpracy i partnerstwie w realizacji działania. 

Jeżeli zadanie składa się z wielu działań, należy usystematyzować informacje i nadać zadaniu 
strukturę, segregującą działania. Kosztorys zaś powinien być odzwierciedleniem tej struktury. 

Wszelkie dokumenty o wysokim poziomie szczegółowości, takie jak program wycieczki, regulamin 
konkursu, wzór umowy itp. powinny stanowić załącznik do oferty, nie powinny zaś być integralną 
częścią opisu.  

 Zadanie  „Moja szkoła - program rozwoju placówek oświatowych za granicą” składa się  
z pięciu działań polegających na: 

1. Dofinansowaniu kosztów bieżącego funkcjonowania Konkretnej Szkoły 
[Kierunek 1.1 „Wspieranie bieżącego funkcjonowania …”] 

2. Organizacji pobytu edukacyjnego oraz konkursu polonijnego wraz z wycieczką 
dla finalistów konkursu [Kierunek 1.2 „Organizacja wydarzeń uzupełniających 
kształcenie”] 

3. Organizacji warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkółek sobotnio–
niedzielnych w ich miejscu zamieszkania [Kierunek 1.3 „Pomoc nauczycielom 
polonijnym”] 

4. Wsparciu Organizacji Oświatowej w organizacji konferencji służącej poprawie 
przepływu materiałów i doświadczeń pomiędzy szkołami polonijnymi  
w Wybranych Krajach a szkołami w Polsce [Kierunek 1.4 „Wzmacnianie 
struktury organizacji oświatowych …”] 

5. Przeprowadzeniu naboru i wypłacie stypendiów uczniom polskiego pochodzenia 
zagrożonym złą sytuacją ekonomiczną, uczącym się w Wielu Miastach Kraju E 
[Kierunek 1.5 „Stypendia”] 

                                                 
1 w przypadku zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego 
(z wyjątkiem remontu bieżącego) należy przedstawić opis stanu istniejącego oraz opis zakładanych efektów 
rzeczowych 
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[WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA POZIOMU SZCZEGÓŁOWOŚCI OPISU] 

Działanie 1  
polega na przekazaniu środków finansowych [ODBIORCA] Konkretnej Szkole, zarejestrowanej 
w bazie portalu www.Polska-Szkola.pl, z siedzibą w Mieście A [PRZEBIEG] na podstawie 
umowy Partnerskiej, [DODATKOWE INFORMACJE] w celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania szkoły i polepszenia warunków do nauki w niej. Planuje się objąć 
finansowaniem: 

• koszty utrzymania placówki (czynsz, media), 
• koszty administrowania (koszty biurowe, koszty zakupu urządzeń), 
• koszty bieżącej konserwacji 

Działanie 2  
polega na organizacji pobytu edukacyjnego (obozu językowego) w Małym Mieście, w Polsce 
oraz organizacji konkursu literacko – plastycznego dla młodzieży polonijnej z Miasta B1. 
 
[ODBIORCA] Beneficjentem działania polegającego na organizacji pobytu edukacyjnego będzie 
młodzież polonijna z Krajów B1 – B6. [PRZEBIEG] Nabór uczestników przeprowadzi Oferent we 
współpracy z Konkretnymi Organizacjami polonijnymi, zaś za realizację programu edukacyjnego 
w ramach wyjazdu będzie odpowiedzialny Partner – Konkretny Podmiot.  
[DODATKOWE INFORMACJE] W ramach obozu planuje się:  

• organizację zajęć z języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym (znajomość 
języka polskiego w stopniu podstawowym to istotne kryterium naboru),  

• realizację programu rekreacyjnego, mającego na celu zapoznanie uczestników z polską 
kulturą i sztuką,  

• organizację spotkań integracyjnych z polską młodzieżą ze szkoły nr 1. 
Program pobytu załączono do oferty.   
 
W ramach Działania 2 zorganizowany zostanie także konkurs literacko-plastyczny na najlepszy 
tekst ilustrowany zdjęciami z rodzinnych albumów, zawierający opis historii rodzinnej  
w kontekście migracji polskich rodzin. [ODBIORCA] Konkurs będzie zorganizowany dla 
młodzieży polonijnej z Miasta B1, a jego laureaci wezmą udział w wycieczce po polskich 
miastach – Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. [PRZEBIEG] Nabór prac konkursowych 
przeprowadzi Oferent we współpracy z Konkretnymi Organizacjami (promocja konkursu, 
przekazanie prac konkursowych Oferentowi). Oferent będzie odpowiedzialny za publikacje prac 
online oraz przeprowadzenie głosowania internetowego na najlepsze prace. Wycieczka w ramach 
nagrody dla finalistów zostanie zorganizowana przez Oferenta. [DODATKOWE INFORMACJE] 
Regulamin konkursu i zakładany program wycieczki załączono do oferty. 

Działanie 3  
polega na organizacji warsztatów szkoleniowych [ODBIORCA] dla nauczycieli polonijnych 
szkółek sobotnio–niedzielnych działających w Kraju C, w miejscu ich zamieszkania, z udziałem 
specjalistów z Polski (logopeda, metodyk). [PRZEBIEG] Za organizacje szkoleń będzie 
odpowiedzialny Oferent, zaś szkolenia przeprowadzi Konkretny Podmiot (Partner), z którym 
Oferent współpracuje  przy działaniach szkoleniowych. [DODATKOWE INFORMACJE] 
Program warsztatów będzie obejmował: 

• zajęcia z logopedii, 
• zajęcia z metodyki nauczania dzieci uczących się języka polskiego jako drugiego, 
• zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego. 

Dokładny program wraz z tematyką zajęć zostanie ustalony z beneficjentami, zgodnie  
z indywidualnymi potrzebami beneficjentów.  

Działanie 4  
polega na dofinansowaniu konferencji organizowanej przez Organizację Oświatową. 
[ODBIORCA] Beneficjentem tego działania będą szkoły polonijne poza granicami kraju. 
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Współorganizatorami konferencji będą szkoły z Polski (dotychczas chętnie angażujące się  
w działania pro-polonijne, podejmujące uczniów dwujęzycznych). Koszt udziału szkół z Polski 
zostanie pokryty z funduszy własnych tych szkół, zaś za nabór tych szkół będzie odpowiedzialny 
Oferent.  [PRZEBIEG] II edycja cyklu konferencji „Współpraca na rzecz Polonii” odbędzie się 
pod hasłem „Sposoby kreowania schematów komunikacji”. Konferencja zostanie zorganizowana 
w Mieście D będącym siedzibą Organizacji Oświatowej. Celem drugiej edycji konferencji jest 
inspirowanie do kontaktów międzyszkolnych oraz zainicjowanie procesu tworzenia narzędzi 
służących wymianie materiałów i doświadczeń, na podstawie wypracowanych podczas  
pierwszej edycji tez. Stronami wymiany będą szkoły polonijne Wybranych Krajów i szkoły  
w Polsce. Wstępnie ustalony program konferencji załączono do oferty.  

Działanie 5  
polega na przeprowadzeniu procedury stypendialnej [ODBIORCA] mającej na celu wsparcie 
uczniów polskiego pochodzenia, z rodzin o trudnej sytuacji finansowej, podejmujących naukę  
w Kraju E. [PRZEBIEG] Nabór wniosków stypendialnych zostanie zorganizowany przy 
współpracy z Beneficjentem - Konkretną Organizacją. [DODATKOWE INFORMACJE] 
Regulamin przyznawania stypendiów załączono do oferty. 

2) Uzasadnienie zgodności zadania z kierunkiem działania na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą określonym uchwałą Prezydium Senatu oraz z obowiązującym rządowym 
programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą 

 
Zadanie jest zgodne z kierunkiem 1. „Edukacja” określonym uchwałą Prezydium Senatu, gdyż …  
Wpisuje się w program współpracy z Polonią i Polakami za granicą ponieważ … 

 

3) W przypadku zadania będącego kontynuacją z lat poprzednich należy opisać 
dotychczasowe działania, ich rezultaty oraz ewaluację wskazującą na zasadność 
kontynuacji 

Zadanie składa się z pięciu działań, spośród których trzy stanowią kontynuację działań 
realizowanych w latach poprzednich.  

Działanie 2  

Działanie 2 pt. Organizacja pobytu edukacyjnego oraz konkursu polonijnego wraz z wycieczką 
dla finalistów konkursu stanowi, w części dotyczącej organizacji pobytu edukacyjnego, 
kontynuację działania realizowanego w 2016 i 2017 roku, współfinansowanego ze środków  
z dotacji Kancelarii Senatu.  

[OPIS DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ] W 2017 roku zorganizowano 14-dniowy obóz  
w Mikołajkach, w którym udział wzięło 100 osób z pięciu krajów (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, 
Estonia, Litwa). Młodzież polonijna została zrekrutowana przez organizacje polskie i polonijne  
z ww. krajów, współpracujące z Oferentem. [REZULTATY] Wyniki przeprowadzonych ankiet 
wskazują na wysoki poziom zadowolenia uczestników pobytu. Wyniki przeprowadzonych testów 
(testu wstępnego i podsumowującego) wskazują na podniesienie wśród uczestników umiejętności 
językowych i poziomu wiedzy o Polsce o 50% (w stosunku do wyników testów wstępnych). 
[EWALUACJA] Osiągnięto zamierzone efekty. Nie napotkano znaczących trudności w realizacji 
zadania. [ZASADNOŚĆ KONTYNUACJI] O dużym zainteresowaniu pobytem edukacyjnym 
świadczą przesyłane do Oferenta zapytania organizacji polskich za granicą i polonijnych  
ws. kolejnych edycji obozu. 

Konkurs plastyczny realizowany w ramach Działania 2 nie stanowi kontynuacji działań 
realizowanych w latach poprzednich.  

Działanie 4  

Wsparcie Organizacji Oświatowej… jest działaniem zainicjowanym w 2017 roku, finansowanym 
ze środków z dotacji Kancelarii Senatu. 
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[OPIS DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ] W 2017 roku z dotacji Kancelarii Senatu 
sfinansowano część kosztów organizacji pierwszej edycji konferencji pt. „Współpraca na rzecz 
Polonii”. W Konferencji udział wzięło 6 szkół polonijnych. Na konferencji omawiano 
współczesne problemy edukacji polonijnej. [REZULTATY] Po konferencji odbyła się dyskusja 
uczestników z udziałem prelegentów. Wypracowano szkic pewnych działań, które należy 
priorytetowo podjąć. Uczestnicy konferencji pozostają w stałym kontakcie. [ZASADNOŚĆ 
KONTYNUACJI] II edycja konferencji będzie służyła zgłębieniu tematu podjętego podczas 
pierwszej edycji, tj. komunikacji pomiędzy szkołami w Polsce i szkołami za granicą.  
Po zakończeniu konferencji, Organizacja Oświatowa wraz z Oferentem planuje koordynować 
działania zmierzające do wdrożenia wypracowanych wspólną dyskusją podczas konferencji 
sposobów komunikacji. 

Działanie 5  

Przeprowadzenie naboru i wypłata stypendiów … jest działaniem cyklicznym, 
współfinansowanym ze środków z dotacji Kancelarii Senatu. 

[OPIS DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ] W 2017 roku objęto finansowaniem łącznie 
czterdziestu uczniów, w tym: dziesięciu uczniów z Pierwszego Miasta Kraju E, trzydziestu 
uczniów z Drugiego Miasta Kraju E. [REZULTATY] Udzielone stypendia umożliwiły 
kontynuowanie nauki czterdziestu osobom, dzięki temu że zapewniono im środki na pokrycie 
kosztów dojazdu do szkół i/lub pobieranie korepetycji. Pięcioro z czterdziestu stypendystów, 
zgodnie z wiedzą Oferenta, podjęło studia na polskich uczelniach. [EWALUACJA] Działanie 
przeprowadzono bez zakłóceń. Konkretna Organizacja monitorowała postępy w nauce 
stypendystów. Osiągnięto zamierzone efekty. [ZASADNOŚĆ KONTYNUACJI] Wypłata 
stypendiów w kolejnym roku umożliwi kontynuację nauki uczniom polskiego pochodzenia. 

 

4) Cele i oczekiwane efekty realizacji zadania 

Cele, do osiągnięcia których zadanie ma się istotnie przyczynić. Należy wskazać zarówno cele 
bezpośrednie zadania, osiągane przy wykorzystaniu środków dostępnych w zadaniu, jak i cele 
w perspektywie długoterminowej, które nie zostaną zrealizowane bezpośrednio po zakończeniu 
zadania.  

Przykład obrazujący pożądaną logikę opisu: 

Zadanie polega na realizacji warsztatów szkoleniowych 

1. Celem bezpośrednim jest przeprowadzenie warsztatów i wyszkolenie uczestników 
(poprzez narzędzia dostępne na szkoleniu). 

2. Celem w perspektywie długoterminowej jest osiągnięcie pewnego stopnia wyedukowania 
zespołu i dysponowanie wyszkolonym zespołem (poprzez to i kolejne szkolenia). 

3. Efektem może być wyższa jakość pracy zespołu. 

Zadanie polega na realizacji obozu językowego dla dzieci 

1. Celem bezpośrednim jest realizacja obozu i przeprowadzenie kursu językowego. 

2. Celem w perspektywie długoterminowej jest doprowadzenie do biegłości w posługiwaniu 
się językiem nauczanym na obozie. 

3. Efektem mogą być lepsze perspektywy rozwojowe dzieci znających biegle nauczany 
język. 

• Bezpośrednie cele zadania: 

o W przypadku działania 1, zapewnienie bieżącego utrzymania i sprawnego 
funkcjonowania Konkretnej Szkoły polonijnej. 

o Podniesienie poziomu wiedzy o Polsce i poziomu umiejętności językowych. 
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o Zachęcenie do poznania historii rodzinnej w kontekście emigracji, polskich 
korzeni. 

o Rozwój umiejętności i doskonalenie metodyki pracy kadry nauczycielskiej. 

o Zawiązanie współpracy pomiędzy szkołami w Polsce i szkołami polonijnymi. 

o Umożliwienie kształcenia (także w zakresie znajomości ojczystego języka  
i kultury) poprzez dofinansowanie np. kosztów dojazdów do szkoły. 

• Cele w perspektywie długoterminowej: 

o W przypadku działania 1, nieprzerwany dostęp do placówki edukacyjnej  
z polskim językiem nauczania. 

o Krzewienie polskości w środowiskach polonijnych, niebędących bezpośrednim 
odbiorcą działań. 

o Zwiększenie zainteresowania krajem przodków. 

o Zwiększenie efektywności i atrakcyjności nauczania po polsku i o Polsce. 

o Nawiązanie stałej współpracy szkół w Polsce i szkół polonijnych, w zakresie 
wymiany idei, doświadczeń i materiałów. 

o Zdobycie wykształcenia umożliwiającego podjęcie studiów. 

 

Planowane efekty zadania stanowiące korzyść, trwałą zmianę dla beneficjentów zadania, którą 
ma wywoływać jego realizacja. Efekty zadania wykraczają poza bezpośrednie produkty 
(rezultaty) i stanowią trwałe następstwa zrealizowanych działań. W przypadku zadań 
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego efekty zadania to np. 
liczba wydarzeń kulturalnych w obiektach infrastruktury kulturalnej, których dotyczy zadanie; 
liczba uczniów i studentów w obiektach infrastruktury szkół i uczelni, których dotyczy zadanie; 
liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji zadania. 

• Zacieśnienie więzi Polonii i Polaków za granicą z Macierzą, 

• System edukacji przygotowany do nauczania dzieci bilingwalnych, 

• Lepsze perspektywy rozwojowe Polonii i Polaków za granicą i w Polsce. 
 
 

5) Uzasadnienie zgodności planowanych w zadaniu działań z lokalnymi potrzebami Polonii  
i Polaków za granicą oraz sytuacją polityczno-społeczną i specyfiką obszaru realizacji 
zadania i/lub miejsca zamieszkania jego beneficjentów poparte m.in. treścią listu/listów 
intencyjnych 

Działanie 1  
skierowane jest do Konkretnej Szkoły polonijnej w Mieście A. Szkoła działa od 1990 roku.  
Jej siedziba znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach budynku stanowiącego majątek 
Samorządu Miasta A. [LOKALNE POTRZEBY] Swoją skalą odpowiada lokalnym potrzebom, 
umożliwiając naukę (w roku szkolnym 2016/2017) 30 uczniom pochodzenia polskiego.  
Jest to jedyna szkoła z polskim językiem nauczania w promieniu 100 km. [SYTUACJA 
POLITYCZNO-SPOŁECZNA] Ze względu na profil nauczania nie generuje przychodów i nie 
otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu miasta. [SPECYFIKA MIEJSCA] Wpłaty rodziców są 
niewystarczające dla utrzymania jednostki. Oprócz zapewnienia środków na funkcjonowanie szkoły, 
niezbędne jest jej doposażenie. W tym roku niezbędny jest zakup urządzeń biurowych: urządzenia 
wielofunkcyjnego (skaner, kopiarka, drukarka), rzutnika, odtwarzacza płyt. W wyniku awarii 
instalacji centralnego ogrzewania, która miała miejsce w lutym 2017 r., wykładzina podłogowa  
z linoleum uległa zniszczeniu w dwóch pomieszczeniach. Niezbędna jest więc bieżąca konserwacja, 
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mająca na celu przywrócenie stanu posadzki sprzed awarii. Do oferty dołączono list intencyjny 
Konkretnej Szkoły. 

Działanie 2  
skierowane jest do młodzieży polonijnej.  
 
[LOKALNE POTRZEBY] Kryteria wyboru Organizacji odpowiedzialnych za nabór uczestników na 
pobyt edukacyjny podyktowane są chęcią krzewienia polskości przede wszystkim w środowiskach 
młodzieży polonijnej o ograniczonym dostępie do edukacji polonijnej. Na etapie składania oferty 
zakłada się, że liczba młodzieży z poszczególnych Krajów będzie równa. Rekrutacja zostanie 
przeprowadzona we współpracy z Konkretnymi Organizacjami, dobierając uczestników obozu  
m.in. na podstawie: 
• dostępności do edukacji polonijnej (pierwszeństwo będzie miała młodzież ze wsi  

o trudnym dostępie do infrastruktury polonijnej), 
• stopnia znajomości języka polskiego. 
 
Część działania, obejmująca realizację konkursu plastycznego, skierowana jest do młodzieży 
polonijnej zamieszkującej Miasto B1 Kraju B1. [LOKALNE POTRZEBY] Konkretne Organizacje 
działające w Rejonie B1 zgłosiły się do Oferenta z inicjatywą przeprowadzenia konkursu dla 
młodych Polaków mieszkających w Mieście B1. Inicjatywa powstała z potrzeby aktywizacji 
środowiska mniejszości polskiej w tym mieście. 
[SYTUACJA POLITYCZNO-SPOŁECZNA] Miasto B1 liczy 50 000 mieszkańców i sąsiaduje  
z Miastem Stołecznym. Postępujący odpływ ludności Miasta B1 do Miasta Stołecznego powoduje 
starzenie się społeczeństwa Miasta B1, czego bezpośrednią konsekwencją jest zanik aktywności 
środowisk mniejszości polskich. Aby zapobiec zanikaniu więzi w lokalnych środowiskach polskich, 
proponuje się zaangażowanie młodzieży polskiego pochodzenia do odświeżenia rodzinnych historii 
we współpracy z najstarszym pokoleniem Polaków. 
[SPECYFIKA MIEJSCA] Miasto B poza sytuacją polityczno- społeczną cechuje brak infrastruktury 
polonijnej (szkół polskich, siedzib organizacji polonijnych). W związku z tym, Polacy 
zamieszkujący Miasto B1 mają utrudniony dostęp do nauki języka i w języku polskim. Wobec 
powyższego należy podjąć działania mające na celu aktywizację mniejszości polskiej  
i wzmocnienie jej relacji z Macierzą. Do oferty dołączono listy intencyjne Konkretnych Organizacji. 

 

Działanie 3  
skierowane jest do nauczycieli polonijnych uczących w szkółkach sobotnio–niedzielnych  
w Kraju C. [LOKALNE POTRZEBY] Planuje się przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla 
nauczycieli szkółek sobotnio-niedzielnych, którzy zgłosili potrzebę przeszkolenia w listach 
intencyjnych przesłanych do Oferenta (dołączono do oferty). [SPECYFIKA MIEJSCA] Szkółki 
sobotnio-niedzielne są jedynymi placówkami polonijnymi w Regionie. Z prowadzonych  
w nich zajęć korzysta łącznie ponad 50 uczniów polonijnych. 

Działanie 4  
skierowane jest do polonijnych placówek edukacyjnych z Wybranych Krajów. Organizacja 
Oświatowa przeprowadzi akcję promującą konferencję w środowiskach polonijnych. [LOKALNE 
POTRZEBY] W Wybranych Krajach funkcjonuje jedynie kilka szkół polonijnych, których kontakty 
z Macierzą są ograniczone. Planuje się zatem umożliwienie tym placówkom bezpośredniego 
kontaktu ze szkołami w Polsce. 

Działanie 5  
skierowane jest do uczniów polskiego pochodzenia zamieszkujących Wiele Miast Kraju E najsłabiej 
rozwiniętych ekonomicznie. Na obszarach tych poziom bezrobocia jest wysoki, zaś skutki 
problemów ekonomicznych w znacznym stopniu dotykają polską mniejszość, uniemożliwiając 
podjęcie przez najmłodszych nauki. Wsparcie uczniów polskiego pochodzenia na tych obszarach jest 
konieczne, by uniknąć wykluczenia społecznego polskiej mniejszości. 
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6) Szczegółowy harmonogram realizacji zadania z krótkim opisem działań w zadaniu 

Najważniejszą informacją w punkcie 6 jest termin i miejsce realizacji. W tym punkcie oferty 
Oferent powinien skupić się na kluczowych wydarzeniach. Przykłady wydarzeń o charakterze 
wydarzeń kluczowych wyróżniono podkreśleniem. 

Przez podmiot odpowiedzialny rozumie się podmiot realizujący działanie: organizatora, 
gospodarza, prowadzącego, partnera. Współpraca oferenta z organizacjami, nieskutkująca 
przeniesieniem nań (za zgodą) części odpowiedzialności, nie jest przedmiotem opisu tej części 
tabeli. 

Dodatkowe informacje powinny dotyczyć informacji podanych w tabeli, uzupełniając lub 
akcentując pewne z nich. Nie powinno się w kolumnie powtarzać opisu zadania lub wprowadzać 
danych liczbowych. 

 
 

Nazwa działania Termin i miejsce realizacji Podmiot 
odpowiedzialny 

Dodatkowe 
informacje 

1. Dofinansowanie kosztów bieżącego 
funkcjonowania Konkretnej Szkoły 
 

Miasto A, termin przekazania 
środków: lipiec  2018 

Oferent, 
Konkretna Szkoła 
(Partner) 

 

2.1. Organizacji pobytu edukacyjnego 
Małe Miasto w Polsce, 
przewidywany termin turnusu: 
sierpień 2018 

Oferent, 
Konkretny 
Podmiot (Partner) 

 

2.2. Organizacji konkursu polonijnego i 
wycieczki dla finalistów konkursu    

2.2a. Organizacja konkursu Miasto B1, przewidywany termin 
realizacji konkursu: maj 2018 Oferent  

2.2b. Organizacja wycieczki dla finalistów 
Kraków, Wrocław, Poznań  
przewidywany termin wycieczki:  
01/06/2018 – 04/06/2018 

Oferent  

3. Organizacji warsztatów metodycznych dla 
nauczycieli szkółek sobotnio–niedzielnych w 
ich miejscu zamieszkania 

Wiele Miast Kraju C, organizacja 
warsztatów: 
lipiec 2018 – sierpień 2018 

Oferent, 
Konkretny 
Podmiot (Partner) 

Daty warsztatów 
będą ustalane 
indywidualnie  
z beneficjentami 
(we wskazanym 
okresie).  

4. Wsparcie Organizacji Oświatowej w 
organizacji konferencji służącej poprawie 
przepływu materiałów i doświadczeń 
pomiędzy szkołami polonijnymi w 
Wybranych Krajach a szkołami w Polsce 
 

Miasto D, przewidywany termin 
konferencji: 
01/08/2018 – 02/08/2018 

Oferent, 
Organizacja 
Oświatowa 
(Partner) 

 

5. Przeprowadzenia naboru  
i wypłata stypendiów dla najbardziej 
potrzebujących uczniów polskiego 
pochodzenia 

Wiele Miast Kraju E 
marzec 2018 – grudzień 2018 Oferent, 

Konkretna 
Organizacja 
(Partner) 

 6a. Przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie 
naboru Marzec 2018 – Lipiec 2018 

6b. Ogłoszenie listy stypendystów 01/08/2018 (online) 
6c. Zakończenie procedury formalnej i 
wypłata stypendiów 01/09/2018 

6d. Podsumowanie programu grudzień 2018   

7) Dobór działań służących realizacji założonych rezultatów zadania wraz z ich wskaźnikami 

Każde działanie musi przyczynić się do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Rezultat jest 
rozumiany jako produkt, bezpośredni wynik zrealizowanych działań, przy czym możliwe jest, iż 
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kilka działań przyniesie jeden rezultat. Istotą rezultatu jest to, że jest on policzalny dzięki 
wskaźnikom (np. 3 wydarzenia rocznicowe).  

Wskaźniki rezultatów mogą być ilościowe (np. liczba zrealizowanych szkoleń) i jakościowe 
(np. poziom zadowolenia z kursu języka polskiego). 

[Miarą zadowolenia mogą być wyniki testów końcowych, prezentacje wykonane przez 
uczestników z podsumowaniem zdobytych doświadczeń itp.] 

Źródła wskaźnika precyzują skąd będzie pochodziła wiarygodna informacja dotycząca 
osiągnięcia poszczególnych wskaźników rezultatów zadania (np. ankieta satysfakcji uczestnika, 
protokół przekazania sprzętu komputerowego, dokumentacja szkolna, statystyka użytkowników 
strony internetowej). 

W poniższej tabeli należy wymienić główne działania, przyporządkować im zakładane rezultaty, 
a także wskaźniki i ich źródła.  

 
 
 

Nazwa działania Zakładany rezultat Proponowany  
wskaźnik rezultatu Źródło wskaźnika 

Dofinansowanie kosztów 
bieżącego funkcjonowania 
Konkretnej Szkoły 

Zapewnienie stabilności 
funkcjonowania szkoły  

Uregulowanie zobowiązań 
Konkretnej Szkoły (czynsz, media) 
w okresie 6 miesięcy, zakup 
niezbędnych urządzeń, 
przywrócenie stanu dwóch 
pomieszczeń do stanu sprzed awarii 
instalacji C.O. (wymiana linoleum 
na ok. 60 m2) 

Protokół przekazania 
urządzeń, faktury, 
potwierdzenia płatności 
za czynsz i media, 
umowa z wykonawcą 
prac budowalnych 

Organizacja pobytu 
edukacyjnego oraz organizacja 
konkursu polonijnego wraz  
z wycieczką dla finalistów 
konkursu 

Wzrost umiejętności 
językowych i poziomu 
wiedzy o Polsce 

14-dniowy pobyt (13 noclegów), 
100 uczestników (4 grupy x 25 
osób), 1 spotkanie integracyjne, 26 
godzin zajęć językowych dla każdej 
z 4 grup, wzrost umiejętności 
językowych i poziomu wiedzy  
o Polsce o min. 50% 

Wyniki testu wstępnego  
i podsumowującego, 
zgłoszenia i lista 
uczestników 26 godzin 
zajęć językowych 

Wzbudzenie 
zainteresowania historią 
rodzinną i krajem 
pochodzenia, 
przywrócenie aktywności 
lokalnej Polonii 

Nadesłane prace konkursowe (min. 
50) zgodne z tematyką konkursu,  
pięcioro finalistów konkursu 
uczestniczących w 4-dniowej 
wycieczce 

Strona www Oferenta 
(publikacja prac online), 
dokumentacja wycieczki 
dla finalistów 

Organizacji warsztatów 
metodycznych dla nauczycieli 
szkółek sobotnio–niedzielnych  
w ich miejscu zamieszkania 

Podniesienie kompetencji 
nauczycieli szkółek 
sobotnio–niedzielnych 

Liczba godzin przeprowadzonych 
warsztatów w zestawieniu z liczbą 
uczestników - łącznie 35 h 
warsztatów dla 10 nauczycieli 
polonijnych, obejmujących: 
• zajęcia z logopedii, 
• zajęcia z metodyki nauczania 

dzieci dwujęzycznych 
• zajęcia z metodyki nauczania 

języka polskiego 

Lista uczestników 
danego warsztatu wraz  
z jego programem 

Wsparcie Organizacji 
Oświatowej w organizacji 

Zwiększenie liczby 
uczestników konferencji  

Udział 6 szkół polonijnych, które 
brały udział w I edycji konferencji 

Lista uczestników 
konferencji w podziale 
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konferencji służącej poprawie 
przepływu materiałów  
i doświadczeń pomiędzy 
szkołami polonijnymi  
w Wybranych Krajach  
a szkołami w Polsce 

o 100% względem roku 
poprzedniego 

oraz udział 6 nowych szkół 
polonijnych, udział nowych szkół  
z Polski w konferencji (ok. 60 
uczestników konferencji) 

na placówki edukacyjne  

Przeprowadzenie naboru  
i wypłata stypendiów dla 
najbardziej potrzebujących 
uczniów polskiego 
pochodzenia 

Umożliwienie 
kontynuowania nauki 
przez młodzież polskiego 
pochodzenia 

Wypłata stypendiów dla 40 
uczniów, odsetek uczniów 
polonijnych kontynuujących naukę 
w szkole polonijnej (porównanie 
rok do roku) 

Informacja od 
dyrektorów szkół, 
umowy stypendialne 

 

8) Ocena potencjalnych ryzyk w realizacji zadania 

Należy opisać zagrożenia, które mogłyby uniemożliwić/utrudnić realizację zadania zgodnie  
z ofertą lub osiągnięcie założonych celów zadania, a także wskazać działania podejmowane  
w celu minimalizacji zagrożeń lub ich eliminacji. 

 Zagrożenie Działania podejmowane w celu minimalizacji 

Działanie 1 Nieprzewidywany wzrost kosztów 
eksploatacji (czynszu, mediów) 

Zawieranie przez Beneficjenta umów 
długookresowych na konkretnych warunkach 
cenowych  

Działanie 2 Zbyt słaby lub zbyt zróżnicowany 
poziom językowy uczestników pobytu 
edukacyjnego  

Starannie przeprowadzona procedura 
rekrutacyjna, której istotnym kryterium będą 
umiejętności językowe 

Działanie 2 Brak zainteresowania konkursem 
plastycznym 

Promocja konkursu – odpowiedni marketing, 
zaakcentowanie atrakcyjności nagrody dla 
finalistów 

Działanie 3 Nie przewiduje się zagrożeń - 

Działanie 4 Tematyka konferencji odbiegająca od 
oczekiwań uczestników 

Bieżący kontakt Beneficjenta z adresatami 
zadania (placówkami edukacyjnymi), w celu 
ustalenia zakresu tematycznego paneli 

Działanie 5 Brak możliwości dotarcia do najbardziej 
potrzebujących uczniów 

Ścisła współpraca z Konkretną Organizacją 
dysponującą wiedzą i kontaktami z dyrektorami 
szkół do których uczęszczają uczniowie 
polskiego pochodzenia 

9) Beneficjenci zadania 

Należy wskazać konkretny podmiot, osoby lub organizację, będącą odbiorcą pomocy (np. 
konkretna szkoła, konkretny Dom Polski, konkretna organizacja polonijna itp.). Poprzez 
beneficjentów projekt dociera do ostatecznych odbiorców takich jak uczniowie, czytelnicy czy też 
uczestnicy imprez. 

W przypadku gdy beneficjentami zadania są organizacje bądź instytucje należy podać ich dane 
adresowe w załączniku nr 5 do oferty. 



10 
 

W przypadku zadań dotyczących placówek edukacyjnych oraz mediów należy dołączyć pełną listę 
beneficjentów zadania z danego obszaru terytorialnego z podaniem lokalizacji. 

W odniesieniu do zadań dotyczących infrastruktury należy wskazać dokładną lokalizację obiektu.  

W odniesieniu do zadań z zakresu poradnictwa należy wskazać lokalizację punktu wsparcia. 

W niniejszym punkcie należy wskazać beneficjenta konkretnych działań. W przypadku zadań, 
których odbiorca ostateczny nie jest tożsamy z beneficjentem, nie będzie błędem wskazanie profilu 
odbiorcy ostatecznego. Jeżeli jest to zasadne, można wprowadzić krótki opis beneficjenta.  

 

 

Działanie 1 Dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Konkretnej Szkoły 
1. Konkretna Szkoła z Miasta A w Kraju A 

 
[proszę określić rodzaj szkoły, podać krótką informację nt. dotychczasowej działalności]  
W szkole prowadzone są zajęcia w języku polskim, na podstawie odpowiednio dopasowanych 
programów nauczania. W szkole nauczany jest język polski i historia Polski. Zajęcia z historii 
prowadzone są na podstawie programów wykorzystywanych w polskim systemie edukacji. 
Odbiorcą ostatecznym będą uczniowie i nauczycieli szkoły. 

Działanie 2 Organizacji pobytu edukacyjnego oraz konkursu polonijnego wraz z wycieczką dla 
finalistów konkursu 
Organizacja pobytu edukacyjnego - Beneficjenci zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji 
prowadzonym przez Organizacje polonijne: 

1. Organizację z Miasta B1 z Kraju B1 
2. Organizację z Miasta B2 z Kraju B2 
3. Organizację z Miasta B3 z Kraju B3 
4. Organizację z Miasta B4 z Kraju B4 
5. Organizację z Miasta B5 z Kraju B5 
6. Organizację z Miasta B6 z Kraju B6 

Beneficjentem będzie młodzież polonijna z ww. krajów. 
Organizacja konkursu plastycznego - Beneficjentem będzie młodzież polonijna z Miasta B1, 
zaproszona do udziału w konkursie przez organizacje działające w Rejonie B, obejmującym  
Miasto B1: 

1. Organizacja 1 z Regionu B 
2. Organizacja 2 z Regionu B  
3. Organizacja 3 z Regionu B  

Działanie 3 Organizacji warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkółek sobotnio–
niedzielnych  
Beneficjentem będą nauczyciele szkółek sobotnio–niedzielnych z Kraju C: 

1. Szkółki sobotnio–niedzielnej z Miasta Ca 
2. Szkółki sobotnio–niedzielnej z Miasta Cb 
3. Szkółki sobotnio–niedzielnej z Miasta Cc 

Odbiorcą ostatecznym będą uczniowie ww. szkółek. 

Działanie 4 Wsparcie Organizacji Oświatowej w organizacji konferencji służącej poprawie 
przepływu materiałów i doświadczeń pomiędzy szkołami polonijnymi w Wybranych Krajach  
a szkołami w Polsce 

Beneficjentem będzie kadra dwunastu szkół polonijnych z krajów D1 – D12: 
1. Szkoły polonijnej z Kraju D1 – uczestnik pierwszej edycji konferencji 
2. Szkoły polonijnej z Kraju D2 – uczestnik pierwszej edycji konferencji 
3. Szkoły polonijnej z Kraju D3 – uczestnik pierwszej edycji konferencji 
4. Szkoły polonijnej z Kraju D4 – uczestnik pierwszej edycji konferencji 
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5. Szkoły polonijnej z Kraju D5 – uczestnik pierwszej edycji konferencji 
6. Szkoły polonijnej z Kraju D6 – uczestnik pierwszej edycji konferencji 
7. Szkół polonijnych, które nie brały udziału w pierwszej edycji konferencji, z Krajów D7 – D12 

Odbiorcą ostatecznym będą uczniowie ww. szkół polonijnych. 

Działanie 5 Przeprowadzeniu naboru i wypłata stypendiów  
Beneficjentem będą uczniowie polskiego pochodzenia wyłonieni w procedurze 
stypendialnej. Procedurę poprowadzi: 

1. Konkretną Organizację z Kraju E 

10) Określenie liczebności beneficjentów dotacji 

Należy podać liczbę osób będących beneficjentami dotacji. W przypadku braku możliwości 
dokładnego wskazania tej liczby należy podać wartość szacunkową. 

 
1. Konkretna Szkoła z Miasta A Kraju A,   30 osób – uczniów szkoły 
2. Młodzież polonijna,     100 osób – uczestnicy obozu 

Młodzież polskiego pochodzenia,   50 uczniów – uczestników konkursu 
3. Nauczyciele szkółek sobotnio–niedzielnych z Kraju C: 

• Szkółki sobotnio–niedzielnej z Miasta Ca,  5 nauczycieli 
• Szkółki sobotnio–niedzielnej z Miasta Cb,  3 nauczycieli 
• Szkółki sobotnio–niedzielnej z Miasta Cc,  2 nauczycieli 

4. Beneficjentami będą nauczyciele polonijni z 12 szkół polonijnych 
Uczestnicy konferencji,    60 osób 

5. Beneficjentem będą uczniowie polonijni,  40 stypendystów 
 

11) Dodatkowe informacje o zadaniu 

Do oferty załączono: 
• List intencyjny Konkretnej Szkoły (dot. działania II.1) 
• Program pobytu (dot. działania II.2)  
• Regulamin konkursu i program wycieczki oraz listy intencyjne Organizacji z deklaracją 

współpracy przy przeprowadzeniu konkursu (dot. działania II.2) 
• Listy intencyjne szkółek sobotnio – niedzielnych (dot. działania II.3) 
• Program konferencji (dot. działania II.4) 
• Regulamin przyznawania stypendiów (dot. działania II.5) 

Zgodnie z umową ramową, w wypadku przepływu środków finansowych od Oferenta do 
Partnera, Oferent zobowiązany jest, przed przekazaniem środków, podpisać z Partnerem 
w zadaniu umowę partnerską. 

II. PARTNERZY W REALIZACJI ZADANIA 

1) Partnerzy z kraju beneficjenta dotacji (jeśli dotyczy): 

I. 

a) nazwa: Konkretna Szkoła 

b) informacja o partnerze i historia dotychczasowej współpracy:  

Należy opisać doświadczenie partnera w obszarze merytorycznym i geograficznym zadania.  

Partner nie otrzymywał dotychczas wsparcia Kancelarii Senatu. Konkretna Szkoła jest jednak 
znaną placówką polonijną, z dużym dorobkiem edukacyjnym. 

c) informacja na temat udziału partnera w planowaniu oraz realizacji zadania: 

Należy wskazać rolę partnera w planowaniu oraz realizacji zadania oraz zakres jego 
odpowiedzialności, a także opisać sposób wyłonienia partnera.  
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Planuje się przekazanie Partnerowi – Konkretnej Szkole środków finansowych do 
samodzielnej dyspozycji, na zasadach i na cele określone umową partnerską.  
 

II. 

a) nazwa: Organizacja Oświatowa 

b) informacja o partnerze i historia dotychczasowej współpracy:  

Należy opisać doświadczenie partnera w obszarze merytorycznym i geograficznym zadania.  

Z Partnerem współpracowano w 2017 roku podczas organizacji pierwszej edycji Konferencji. 
Partner prowadził aktywnie akcje informacyjną (promującą wydarzenie) poza granicami oraz 
był odpowiedzialny za organizację transportu. 

c) informacja na temat udziału partnera w planowaniu oraz realizacji zadania: 

Należy wskazać rolę partnera w planowaniu oraz realizacji zadania oraz zakres jego 
odpowiedzialności, a także opisać sposób wyłonienia partnera.  
 
W 2018 roku Partner zobowiązuje się, wzorem działań zrealizowanych w 2017 r.,  
do prowadzenia akcji informacyjnej, organizacji transportu oraz ogólnie pojętej współpracy 
przy organizacji.  
 

III. 

a) nazwa: Konkretna Organizacja 

b) informacja o partnerze i historia dotychczasowej współpracy:  

Należy opisać doświadczenie partnera w obszarze merytorycznym i geograficznym zadania.  

Z partnerem współpracowano z sukcesem przy realizacji poprzedniej edycji Działania 5 
(programu stypendialnego), w 2017 roku. Partner uczestniczył w realizacji działania 
prowadząc nabór wniosków stypendialnych. Po zakończeniu naboru i ogłoszeniu listy 
stypendystów, angażował się czynnie w monitoring postępów naukowych stypendystów.  

c) informacja na temat udziału partnera w planowaniu oraz realizacji zadania: 

Należy wskazać rolę partnera w planowaniu oraz realizacji zadania oraz zakres jego 
odpowiedzialności, a także opisać sposób wyłonienia partnera.  
 
W 2018 roku planujemy kontynuować współpracę z Konkretną Organizacją,  
w niezmienionym zakresie.  
 

 

2) Partnerzy krajowi (jeśli dotyczy): 

I 

a) nazwa: Konkretny Podmiot 

b) informacja o partnerze i historia dotychczasowej współpracy:  

Należy opisać doświadczenie partnera w obszarze merytorycznym i geograficznym zadania.  

Konkretny Podmiot specjalizuje się od lat w prowadzeniu szkoleń związanych z nauczaniem 
języka polskiego jako języka dziedziczonego. Swoje doświadczenie dokumentuje bogatym 
portfolio stanowiącym załącznik do umowy partnerskiej. W 2016 i 2017 r. z sukcesem 
współpracował z Oferentem przy organizacji obozu językowego, prowadząc zajęcia podczas 
obozów. 

c) informacja na temat udziału partnera w planowaniu oraz realizacji zadania: 
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 Należy wskazać rolę partnera w planowaniu oraz realizacji zadania oraz zakres jego 
odpowiedzialności, a także opisać sposób wyłonienia partnera.  

  
 W 2018 roku planujemy kontynuować współpracę z Konkretnym Podmiotem w zakresie 

realizacji Działania 2 (pobyt edukacyjny) i – mając pozytywne doświadczenia w zakresie 
dotychczasowej współpracy - włączyć Konkretny Podmiot w realizację Działania 3 
(organizacji warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkółek sobotnio–niedzielnych). 

 

III. KOSZTY ZADANIA – DANE POWINNY BYĆ ZGODNE Z DANYMI W KOSZTORYSIE 
STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

1) dodatkowe uwagi, które mogą mieć znaczenie przy analizie kosztorysu:  

2) finansowe środki w budżecie zadania z innych niż Kancelaria Senatu źródeł publicznych 
i niepublicznych:  

Należy wskazać źródło pochodzenia środków, ich wysokość oraz informację 
o dacie/przewidywanej dacie otrzymania środków. Informacje muszą być spójne z przedłożonym 
kosztorysem.  

 
Oferent przewiduje pozyskanie środków ze źródeł publicznych i niepublicznych oraz wpłaty 
uczestników w łącznej kwocie - zł. Przewiduje, że środki z innych źródeł określone w załączniku 2c 
przekazane będą najpóźniej w maju 2018 r.  
 

 

 

…………………………………… 
         data i podpis 



Załącznik nr 2a do oferty

1

Lp. Rodzaj kosztów
koszt 

jednostkow
y

jednostka (np. 
godzina, dzień, 
doba, miesiąc, 

sztuka, komplet, 
strona, osoba, 
osobodzień)

liczba 
jednostek  koszt całkowity  z tego pokryty 

z dotacji

z tego pokryty z 
innych źródeł 
finansowania

I 0,00 0,00 0,00
1 Wynagrodzenie koordynatora (w oparciu o umowę zlecenie) 0,00 osobomiesiąc 9 0,00 0,00 0,00

2 Obsługa księgowa związana z realizacją zadania - pracownik Oferenta - wynagrodzenie 
(w oparciu o aneks do umowy o pracę) 0,00 miesiąc 9 0,00 0,00 0,00

3 Materiały biurowe w okresie realizacji zadania 0,00 miesiąc 9 0,00 0,00 0,00
4 Przejazdy koordynatora - pracownik Oferenta (dokument rozliczenia podróży służbowej - ryczałt) 0,00 delegacja 2 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00

II.1 0,00 0,00 0,00
1 Koszt utrzymania placówki - czynsz, media 0,00 miesiąc 6 0,00 0,00 0,00
2 Materiały biurowe 0,00 miesiąc 6 0,00 0,00 0,00
3 Urządzenia (o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł): rzutnik, odtwarzacz płyt CD 0,00 komplet 1 0,00 0,00 0,00
4 Urządzenie (o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500,00 zł): urządzenie wielofonkcyjne 0,00 urządzenie 1 0,00 0,00 0,00
5 Konserwacja bieżąca: zakup materiału i robocizna (na podstawie umowy o wykonanie prac budowlanych) 0,00 mkw 60 0,00 0,00 0,00

II.2 #ADR! 0,00 0,00
1 Pobyt edukacyjny - Pobyt i wyżywienie uczestników (14 dni - 13 dób hotelowych, 100 osób) 0,00 osobodoba 1300 0,00 0,00 0,00
2 Pobyt edukacyjny - Pobyt i wyżywienie opiekunów (14 dni - 13 dób hotelowych, kierownik, 5 wychowawców) 0,00 osobodoba 78 0,00 0,00 0,00

3 Pobyt edukacyjny - Realizacja programu edukacyjnego - wynagrodzenie (w oparciu o umowę zlecenie)
za prowadzenie zajęć z jęz. polskiego w wymiarze 26h / 1 grupę (dla 4 grup) 0,00 godzina zeg. 104 0,00 0,00 0,00

4 Pobyt edukacyjny - Realizacja programu rekreacyjnego, w tym spotkania integracyjnego 
(100 uczestników, 5 wychowawców) 0,00 osoba 105 0,00 0,00 0,00

5 Pobyt edukacyjny - Przejazdy uczestników do Małego Miasta i z powrotem 
(transport indywidualny - zwrot kosztów podróży na podstawie biletu) 0,00 osoba 100 0,00 0,00 0,00

6
Konkurs - Wynagrodzenie osób zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu (w oparciu o umowę zlecenie), 1 
osoba/ organizację (3 organizacje) 0,00 osoba 3 0,00 0,00 0,00

7 Konkurs - Wydruk plakatów promujących konkurs (usługa zewn.) 0,00 sztuk 10 0,00 0,00 0,00
8 Konkurs - Koszt wysyłki prac konkursowych do Oferenta (usługa zewn.) 0,00 sztuk 50 0,00 0,00 0,00
9 Konkurs - Koszt przewozu finalistów z Miasta B1 do Polski i z powrotem (transport grupowy, usługa zewn.) 0,00 usługa 1 #ADR! 0,00 0,00

10 Konkurs - Organizacja wycieczki - pobyt i wyżywienie finalistów i opiekuna (6 osób, 4 dni - 3 doby hotelowe) 0,00 osobodoba 18 #ADR! 0,00 0,00

11 Konkurs - Koszty transportu na trasie Kraków - Poznań - Wrocław - Kraków 
(transport publiczny, koszt zestawu biletów / osobę) 0,00 osoba 6 #ADR! 0,00 0,00

II.3 0,00 0,00 0,00

1 Realizacja programu edukacyjnego - wynagrodzenie (w oparciu o umowę zlecenie) 
35 godzin zegarowych warsztatów dla 10 nauczycieli polonijnych 0,00 osobogodzina 350 0,00 0,00 0,00

II.5 0,00 0,00 0,00

1 Wynagrodzenie koordynatorów zaangażowanych w organizację konferencji - pracownicy Organizacji Oświatowej 
(w oparciu o umowę zlecenie) 0,00 osoba 2 0,00 0,00 0,00

2 Materiały biurowe w okresie przygotowania konferencji 0,00 miesiąc 7 0,00 0,00 0,00

3
Przejazd uczestników polonijnych na konferencję 
(przejazdy indywidualne - zwrot kosztów podróży na podstawie biletu)
[bilet będzie stanowił część dokumentacji kosztów]

0,00 osoba 60 0,00 0,00 0,00

4
Przejazd organizatorów, pracowników Organizacji Oświatowej na konferencję 
(przejazdy indywidualne - zwrot kosztów podróży na podstawie biletu)
[bilet będzie stanowił część dokumentacji kosztów]

0,00 osoba 5 0,00 0,00 0,00

5 Wynajem pomieszczeń do celów realizacji konferencji (2 dni, usługa zewn.) 0,00 usługa 1 0,00 0,00 0,00
6 Obsługa wydarzenia - obsługa audio i wideo, nagłośnienie, catering (2 dni, usługa zewn.) 0,00 usługa 1 0,00 0,00 0,00
7 Wynagrodzenie tłumacza (umowa z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą) 0,00 umowa 1 0,00 0,00 0,00

II.6 0,00 0,00 0,00
1 Stypendia wypłacane na podstawie umów zawieranych ze stypendystami (40 osób) 0,00 osoba 40 0,00 0,00 0,00

III 0,00 0,00 0,00

* wysokość kosztów pośrednich realizacji zadania nie może przekroczyć 11 % kwoty dotacji
Sprawdzenie czy wpisano wszystkie źródła finansowania kosztu całkowitego brak błędu

Zasady wypełniania pól:
W każdym działaniu przewidziano 20 pozycji kosztorysowych. W działach od 1 do 4 wiersze z pozycjami o numerach od 5 do 20 są ukryte. Ukryte są ponadto wiersze z działaniami od 5 do 20.

Kosztorys  (w zł)

Nazwa zadania: Moja szkoła - program rozwoju placówek oświatowych za granicą

Oferent: Oferent

………………………………………

data i podpis

 Kosztorys zadania według rodzaju kosztów

Wsparcie Organizacji Oświatowej …

Przeprowadzenie naboru i wypłata stypendiów

KOSZTY POŚREDNIE*

KOSZTY PROGRAMOWE
Dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Konkretnej Szkoły

Organizacja pobytu edukacyjnego oraz organizacja konkursu polonijnego wraz z wycieczką dla finalistów konkursu

Organizacja warsztatów dla nauczycieli szkółek sobotnio-niedzielnych w ich miejscu zamieszkania

Ogółem

1. Należy wypełniać wszystkie pola z zielonym tłem.
2. Do każdej pozycji należy uzupełnić koszt jednostkowy, jednostkę i liczbę jednostek oraz źródła finansowania.
3. W przypadku gdy przewidziana w formularzu liczba działań jest mniejsza niż 20 lub gdy liczba pozycji kosztorysowanych w poszczególnych działaniach jest mniejsza od 20, kolumnę "Rodzaj kosztów" należy przefiltrować tak aby 
niewyświetlały się komórki "Puste", a następnie poukrywać wiersze z nazwami i numerami tych działań, które są niepotrzebne.
4. W przypadku gdy liczba działań w zadaniu jest większa niż 20 lub gdy liczba pozycji kosztorysowych przypisanych do danego działania jest większa niż 20 należy wstawić kolejne wiersze działań i przypisanych do nich pozycji kosztów 
programowych. Dodając nowe działania lub pozycje kosztorysowe w kolumnie F "koszt całkowity" należy wprowadzić formułę: koszt jedn. * liczba jednostek.



Załącznik nr 2b do oferty

2

Kraj, do którego 
skierowane jest 
zadanie

Miejscowość zamieszkania lub 
lokalizacja beneficjenta / 
beneficjentów (jeżeli możliwe jest 
określenie)

Beneficjenci działań
w poszczególnych krajach (nazwa 
polonijnej instytucji/organizacji lub grupy 
adresatów zadania)

Numer działania
w zadaniu (tak jak
w załączniku nr 2a) Zakres wsparcia Polonii i Polaków 

za granicą w ramach działania

Kwota wnioskowanej dotacji 
z Kancelarii Senatu na 

koszty programowe zadania
(w zł) 

Kraj A Miasto A Konkretna Szkoła II.1 Dofinansowanie kosztów bieżącego 
funkcjonowania

Kraj B1 Miasto B1

II.2

Kraj B2 Miasto B2 II.2

Kraj B3 Miasto B3 II.2

Kraj B4 Miasto B4 II.2

Kraj B5 Miasto B5 II.2

Kraj B6 Miasto B6 II.2

Kraj B1 Miasto B1

Beneficjentem będzie młodzież polonijna z 
Miasta B1, zaproszona do udziału w 
konkursie przez organizacje: 
Organizację 1 z Regionu B, 
Organizację 2 z Regionu B, 
Organizację 3 z Regionu B 

II.2

Konkurs dla młodzieży i wycieczki 
dla laureatów

Kraj C Miasto Ca, Miasto Cb, Miasto Cc
Szkółka Sobotnio- Niedzielna z Miasta Ca, 
Szkółka Sobotnio- Niedzielna z Miasta Cb, 
Szkółka Sobotnio- Niedzielna z Miasta Cc

II.3

Warsztaty dla nauczycieli

Kraj D1 Miasto D1 Szkoła Polonijna II.4 Konferencja

Kraj D2 Miasto D2 Szkoła Polonijna II.4 Konferencja

Kraj D3 Miasto D3 Szkoła Polonijna II.4 Konferencja

Kraj D4 Miasto D4 Szkoła Polonijna II.4 Konferencja

Kraj D5 Miasto D5 Szkoła Polonijna II.4 Konferencja

Kraj D6 Miasto D6 Szkoła Polonijna II.4 Konferencja

Kraj D7 - D12 Miasta D7 - D12

Szkoły Polonijne (na etapie oferty nie jest 
znana proporcja uczestników 
reprezentujących poszczególnych 
Beneficjentów z Krajów D7 - D12)

II.4

Konferencja

Kraj E Miasto E Konkretna Organizacja II.5 Stypendia

………………………………………………

data i podpis

W przypadku mniejszej/większej liczby pozycji należy usunąć/dodać wiersze.

Suma

Kosztorys zadania w podziale na kraje i beneficjentów dofinansowania

UWAGA: Należy wpisać jedynie koszty programowe zadania (bez kosztów pośrednich). Jeżeli specyfika zadania uniemożliwia wypełnienie załącznika lub podanie precyzyjnych kwot 
lub nazw konkretnych krajów, należy w komórce tabeli wpisać stosowne wyjaśnienie. Niezależnie od treści załącznik musi być podpisany przez umocowane osoby.

Oferent: Oferent

Nazwa zadania: Moja szkoła - program rozwoju placówek oświatowych za granicą

Beneficjenci zostaną wyłonieni w procesie 
rekrutacji prowadzonym przez Organizacje 
polonijne:
1. Organizację z Miasta B1 z Kraju B1
2. Organizację z Miasta B2 z Kraju B2
3. Organizację z Miasta B3 z Kraju B3
4. Organizację z Miasta B4 z Kraju B4
5. Organizację z Miasta B5 z Kraju B5
6. Organizację z Miasta B6 z Kraju B6

(na etapie oferty założono proporcjonalny 
udział uczestników z Krajów B1 - B6)

Pobyt na obozie językowym



Załącznik nr 2c do oferty

3

zł %

Kwota dotacji

Inne źródła finansowania zadania

środki finansowe oferenta

środki finansowe partnerów i beneficjentów

środki finansowe z innych źródeł publicznych
(w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
funduszy celowych, środki z funduszy 
strukturalnych)

wpłaty i opłaty adresatów zadania

wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków) oraz wkład rzeczowy

pozostałe

Ogółem

W przypadku gdy zadanie nie będzie finansowane z któregoś ze źródeł finansowania należy wprowadzić wartość 0.

……………………………………………

data i podpis

Należy wypełniać wszystkie pola z zielonym tłem.

Kosztorys zadania według źródeł finansowania

Oferent: Oferent

Nazwa zadania: Moja szkoła - program rozwoju placówek oświatowych za granicą

Źródło finansowania Kosztorys w zł
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Informacja o dotychczasowej działalności oferenta na rzecz Polonii i Polaków za granicą 
 

Należy wymienić konkretne działania wraz z czasem ich trwania, wartością i źródłami finansowania. 

[Opis działań (zadania) powinien zawierać informacje w zakresie: tematu, odbiorców działań 
(beneficjentów), skali (także terytorialnej), partnerów w zadaniu. Można także podać nazwę, pod jaką 
realizowano zadanie.  

Opis czasu trwania  - rok, w którym zrealizowano działanie (zadanie). Jeżeli działanie jest cykliczne, 
można podać numer edycji.] 

 

Opis działań Czas trwania Wartość 
w zł 

Źródła 
finansowania 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 
 
 
        ………………………….. 

data i podpis 
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Informacja o kwalifikacjach kluczowych osób zaangażowanych w realizację zadania 
 

Należy opisać w szczególności kwalifikacje koordynatora zadania i/lub innych osób zaangażowanych 
w realizację zadania wraz z zakresem ich obowiązków w zadaniu oraz doświadczeniem. 

 

[Poniżej wymieniono osoby koordynujące i zaangażowane w realizacje zadania, w podziale na 

działania oraz ogólnie – dla całego zadania. Nie opisano kwalifikacji oraz doświadczenia, niemniej 

jednak są to informacje wymagane.] 

 

Koordynator zadania z ramienia Oferenta [opis doświadczenia w koordynowaniu projektów 

współfinansowanych z budżetu państwa lub innych środków publicznych, informacja o współpracy  

z Oferentem - czy współpraca stała, czy na czas realizacji zadania] 

Działanie 2: Reprezentant Konkretnego Podmiotu [opis przygotowania zawodowego pod kątem 

realizowanego programu edukacyjnego, doświadczenie w pracy z młodzieżą] 

Działanie 3: Reprezentant Konkretnego Podmiotu [opis przygotowania zawodowego pod kątem 

realizowanych warsztatów, doświadczenie w pracy z kadrą nauczycielską] 

Działanie 4: Przedstawiciele Organizacji Oświatowej zaangażowani w przygotowanie konferencji 

[opis doświadczenia w organizacji konferencji naukowo – szkoleniowych, opis dotychczasowych 

osiągnięć w tej sferze, opis dotychczasowych działań na rzecz Polonii i Polaków za granica] 

Działanie 5: Przedstawiciel Konkretnej Organizacji [doświadczenie w realizacji programów 

stypendialnych, przygotowanie do obsługi programu stypendialnego, np. pod kątem formalno-

prawnym]  

 

 

 
       …………………………….. 

data i podpis 
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L.p. Partner / beneficjent Nazwa organizacji Adres Miejscowość Kraj Numery telefonów Numer 
faksu Adres e-mail Strona www Osoba kontaktowa

1 Partner/ Beneficjent Konkretna Szkoła Adres korespondencyjny Miasto A Kraj A +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
2 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto B1 Kraj B1 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
3 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto B2 Kraj B2 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
4 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto B3 Kraj B3 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
5 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto B4 Kraj B4 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
6 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto B5 Kraj B5 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
7 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto B6 Kraj B6 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
8 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto Regionu B Kraj B1 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
9 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto Regionu B Kraj B1 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa

10 Beneficjent Organizacja Adres korespondencyjny Miasto Regionu B Kraj B1 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
11 Beneficjent Szkółka sobotnio - niedz. Adres korespondencyjny Miasto Ca Kraj C +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
12 Beneficjent Szkółka sobotnio - niedz. Adres korespondencyjny Miasto Cb Kraj C +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
13 Beneficjent Szkółka sobotnio - niedz. Adres korespondencyjny Miasto Cc Kraj C +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
14 Beneficjent Szkoła polonijna Adres korespondencyjny Miasto D1 Kraj D1 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa

15
Beneficjent Szkoła polonijna Adres korespondencyjny Miasto D2 Kraj D2 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa

16 Beneficjent Szkoła polonijna Adres korespondencyjny Miasto D3 Kraj D3 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
17 Beneficjent Szkoła polonijna Adres korespondencyjny Miasto D4 Kraj D4 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
18 Beneficjent Szkoła polonijna Adres korespondencyjny Miasto D5 Kraj D5 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
19 Beneficjent Szkoła polonijna Adres korespondencyjny Miasto D6 Kraj D6 +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
20 Partner/ Beneficjent Konkretna Organizacja Adres korespondencyjny Miasto E Kraj E +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
21 Partner Organizacja Oświatowa Adres korespondencyjny Miasto D Kraj D +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa
22 Partner Konkretny Podmiot Adres korespondencyjny Miasto w Polsce Polska +00 00 000-00-00 email@email.pl www.strona.eu Osoba Kontaktowa

Dane adresowe organizacji będących partnerami bądź beneficjentami zadania

data i podpis

…………………………….
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