
 
UCHWAŁA NR 911/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
z dnia 07 lipca 2020 roku 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r.  
pn. „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 
14, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr 
XXIII/329/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w/s zmiany uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

1. Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań  
z zakresu edukacji oraz realizując postanowienia Programu współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Edukacja – zdalnie i cyfrowo”. 

2. Zasady, tryb oraz rodzaj zadań publicznych będących przedmiotem konkursu 
określa Regulamin konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2 

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu Zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 500 000,00 złotych 
(słownie: pięćset tysięcy złotych). 

 
§ 3 

Ostateczna kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych  
w ramach konkursu będzie uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej oraz od 
dochodów budżetu Województwa Małopolskiego w związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiczną panującą w Kraju (wirusem COVID-19)  lub w związku ze skutkami tej 
epidemii. 
 

§ 4 
Środki na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego na rok 2020. 

§ 5 
Powołuje się Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone w ramach konkursu. 



 
§ 6 

Tryb powoływania oraz zasady działania Komisji Konkursowej określa Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020, przyjęty Uchwałą Nr XXIII/329/20 z dnia 
1 lipca 2020 r. w/s zmiany uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

§ 7 
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
 

1) Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu WM pełniąca funkcję 
Przewodniczącej Komisji Konkursowej, 

 
2) Pan Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji UMWM pełniący 

funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Konkursowej, 
 

3) Pan Rafał Kosowski – Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący 
Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, 
 

4) Pani Krystyna Szymańska – Przedstawiciel podmiotów Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi z bazy członków komisji konkursowych, 
 

5) Pan Piotr Feczko – Przedstawiciel podmiotów Programu Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi z bazy członków komisji konkursowych, 
 

6) Pani Małgorzata Dulak (lub osoba zastępująca) – Kierownik Zespołu  
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, 

 
7) Pani Joanna Kawalec (lub osoba zastępująca)  – Kierownik w Departamencie 

Edukacji UMWM, 
 

8) Pani Joanna Powierska-Szczucińska (lub osoba zastępująca) – pracownik 
Departamentu Edukacji UMWM, pełniąca funkcję Sekretarza Komisji 
Konkursowej, 
 

9) Pani Joanna Wilkońska (lub osoba zastępująca) – pracownik Departamentu 
Edukacji UMWM, 
 

10)  Pani Elżbieta Okołotowicz (lub osoba zastępująca) – pracownik 
Departamentu Edukacji UMWM, 
 

11)  Pani Marta Mierniczak (lub osoba zastępująca) – pracownik Departamentu 
Edukacji UMWM, 

 
12)  Pani Joanna Pluta (lub osoba zastępująca) – pracownik Departamentu 

Edukacji UMWM. 



 
 

§ 8 
1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert, zgodnie z kryteriami 

określonymi w Regulaminie konkursu. 
2. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego 

propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w konkursie oraz 
wykaz zadań (ofert), którym nie rekomenduje przyznania dotacji. 

 
§ 9 

Obsługę prac Komisji Konkursowej prowadzi Departament Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
§ 10 

Komisja Konkursowa działa do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu. 
 

§ 11 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. 
pn. „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach tego konkursu, stanowi wykonanie postanowień Uchwały  
Nr XXIII/329/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w/s zmiany uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania: 
1) Wsparcie wychowawczo-pedagogiczne małopolskich uczniów w różnych formach 

edukacyjnych optymalizujących wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży wpływając 
na poprawę wyników w nauce, a na gruncie psychologii społecznej - 
wykształcających postawę radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach 
poprzez wzmacnianie u dzieci i młodzieży cech, umiejętności oraz wiedzy  istotnych 
z punktu widzenia ich rozwoju zarówno personalnego, jak i intelektualnego; 

2) Wsparcie edukacyjne małopolskich uczniów w zakresie odkrywania i rozwijania 
przez dzieci i młodzież talentów, kreatywnego myślenia i kompetencji, w tym 
zwłaszcza kompetencji kluczowych – ułatwiających młodym ludziom projektowanie 
przyszłości zawodowej w dorosłym życiu;  

3) Wsparcie wychowania patriotycznego poprzez propagowanie symboliki narodowej, 
kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich oraz rozbudzenie wśród 
młodych ludzi zainteresowania historią Polski; 

4) Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży z małopolskich szkół i 
popularyzacja zagadnień naukowych poprzez wyłonienie innowacyjnych ofert 
edukacyjnych akademickich kół naukowych i środowisk akademickich 
umożliwiających młodzieży szkolnej udział w życiu naukowym uczelni wyższych i 
dostęp do badań naukowych. 
 

Niniejsza Uchwała określa zasady i tryb wyboru ofert oraz zasady realizacji zadań 
publicznych, które mogą być przedmiotem konkursu, a także skład Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu.  
Niniejsza uchwała określa również wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu. Przewiduje się wybór  
i dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Zarząd Województwa Małopolskiego 
przeznacza na realizację konkursu środki finansowe do łącznej kwoty  
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
Oferty, złożone w terminach określonych w regulaminie konkursu, zostaną ocenione 
przez Komisję Konkursową powołaną niniejszą uchwałą przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd 
Województwa Małopolskiego w formie uchwały.  
Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa zawarta pomiędzy 
Województwem a Beneficjentem. W trakcie prowadzenia konkursu i realizacji zadań 
publicznych będą stosowane wzory dokumentów przyjęte rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 


