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Otwarty konkurs ofert na pozyskiwanie, weryfikację i opracowanie informacji  
dotyczących faktów pomocy udzielanej ludności żydowskiej przez polskich obywateli  

w okresie II wojny światowej  

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

siedziba: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.), zwanej dalej 
„ustawą odpp”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. 

1. Rodzaj zadania na lata 2019-2020: 
 

pozyskiwanie, weryfikacja i opracowanie informacji dotyczących faktów pomocy 
udzielanej ludności żydowskiej przez polskich obywateli w okresie II wojny światowej 
przez: 

 
• prowadzenie badań terenowych (kwerendy ksiąg parafialnych, dokumentacji 

USC, lokalnych wydawnictw, rozmowy z miejscowymi historykami, świadkami 
zdarzeń, krewnymi represjonowanych celem zebrania materiału uzupełniającego 
oraz potwierdzającego dany fakt pomocy), 

• opracowanie zebranego materiału, w tym przygotowanie not dotyczących 
obywateli RP, którzy bezinteresownie nieśli pomoc Żydom na terenie Polski w 
granicach sprzed 1 września 1939 r., 

• przeprowadzenie kwerend uzupełniających służących weryfikacji i opracowaniu 
już zebranego materiału, 

• porządkowanie i uzupełnianie istniejącej bazy danych zawierającej przypadki 
represji na polskich obywatelach za pomoc ludności żydowskiej w okresie II 
wojny światowej, 

• tworzenie rejestru polskich obywateli pomagających Żydom w czasie II wojny 
światowej, 

•  administrowanie, importowanie danych i rozbudowa strony internetowej projektu. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania można uzyskać w Biurze Badań 
Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Osoba upoważniona do kontaktu: dr Aleksandra 
Namysło - tel. (32) 207 03 24; fax (32) 207 03 80. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

W latach 2019-2020: planuje się ogółem 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z czego 
w roku: 

2019 – 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

2020 – 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 
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3. Zasady przyznawania dotacji: 

 Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu 
art. 3 ust. 2 ustawy odpp albo podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odpp. 

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie wskazanym w pkt 5 
ogłoszenia, kompletnej oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu 
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). 

 Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny 
podmiotu  i umocowanie osób go reprezentujących.. 

 Organizacje będące w likwidacji nie mogą brać udziału w konkursie. 
 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych lub 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odpp należy do oferty dołączyć 
umowę zawartą miedzy tymi organizacjami lub podmiotami  określającą podział praw 
i obowiązków każdej z tych organizacji lub podmiotów. 

 Przekazanie dotacji w poszczególnych latach następować będzie w transzach na 
warunkach określonych w umowie, w tym : 

w 2019 roku: 

o pierwsza transza w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – w ciągu 30 
dni od daty  zawarcia umowy. 

o druga transza w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – w ciągu 14 dni 
roboczych od zatwierdzenia częściowego sprawozdania merytorycznego oraz 
finansowego z wykorzystania pierwszej transzy.  

w 2020 roku: 

o pierwsza transza w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – po przyznaniu 
środków finansowych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2020 i po zatwierdzeniu 
częściowego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z wykonania zadania w 
roku 2019; 

o druga transza w wysokości 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) – w ciągu 14 dni 
roboczych od zatwierdzenia częściowego sprawozdania merytorycznego oraz 
finansowego z wykorzystania pierwszej transzy.  

Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2019-2020 
uzależniona będzie od wysokości środków przewidzianych w budżecie Instytutu Pamięci 
Narodowej w poszczególnych latach realizacji zadania. 

Stosownie do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel w ustawach 
budżetowych Instytut Pamięci Narodowej ma prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu 
zadania na lata 2019-2020, przy czym ograniczenie to nie będzie stanowiło podstawy roszczeń 
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odszkodowawczych wykonującego zadanie (Zleceniobiorcy) wobec Instytutu Pamięci 
Narodowej (Zleceniodawcy). 

4. Terminy i warunki realizacji zadania: 

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy w 2019 r. do 30 września 2020 r. 

Z realizacji zadania w poszczególnych latach zleceniobiorca składał będzie sprawozdania 
częściowe z wykonania zadania publicznego oraz sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 
publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego sporządzone 
zgodnie z  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). 

5. Termin, miejsce i warunki składania ofert: 

Ofertę, zawierającą szczegółowy kosztorys wykonania zadania, należy złożyć w terminie 21 
dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na 
konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego „Pozyskiwanie, 
weryfikacja i opracowanie informacji dotyczących faktów pomocy udzielanej ludności 
żydowskiej przez polskich obywateli w okresie II wojny światowej ".  

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa rozporządzenie  
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). 

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. 

Wymagane dokumenty: 

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie 
osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do 
podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia 
należy dołączyć do oferty. 

Pouczenie : 

 Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.  
 Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do 

oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. 
 W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi 

rubrykami. 

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk wyciągu KRS ze strony internetowej. 
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3. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru innego niż dostępny w drodze 
elektronicznej rejestr publiczny (Krajowy Rejestr Sądowy i CEIDG) wymagane jest 
zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej oferenta wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność 
danych na dzień składania  oferty. 

4. Obowiązujący statut organizacji, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia 
działalności przez oferenta. 

5. Inne załączniki: 

 oświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego 
z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji; 

 oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi oferenta 
i do jego reprezentowania w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych; 

 umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną. 

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie 
lub o realizowanych przez niego projektach. 

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania 
wyboru oferty: 

Ocena złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję konkursową powołaną przez Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  

Komisja konkursowa, składać się będzie z przewodniczącego, co najmniej dwóch członków 
oraz sekretarza.   

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy odpp. Organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy odpp dokonują zgłoszeń na adres Kancelarii Ogólnej 
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.  
W skład Komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby zgłoszone przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy odpp, biorące udział w konkursie. 
Do zgłoszenia należy dołączyć zgody zgłoszonych osób na uczestnictwo w pracach Komisji 
konkursowej. 

Komisja dokona oceny ofert oraz opracuje wykaz podmiotów rekomendowanych do realizacji 
zadania publicznego. 

Podmioty, które złożą oferty i w stosunku do których Komisja konkursowa uzna uchybienia 
formalne, będą wzywane do ich usunięcia  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia, pod rygorem odrzucenia oferty. 

Oferty, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków 
Komisji konkursowej. 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy odpp. 
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Kryterium oceny Maksymalna 
liczba 
punktów 

Ocena przewidywanych efektów i rezultatów realizacji zadania. 20 
Ocena opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania 
publicznego. 

10 

Poprawność i realność harmonogramu realizacji zadania. 20 
Poprawność i efektywność kosztorysu. 10 
Ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji zasobów kadrowych. 20 
Ocena doświadczenia podmiotu w realizacji podobnych zadań. 20 
OGÓŁEM 100 

 

Wyniki konkursu ogłosi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Instytutu 
Pamięci Narodowej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej www.ipn.gov.pl) w terminie 7 dni od dokonania wyboru oferty. 

Po ogłoszeniu wyników konkursu Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, bez zbędnej zwłoki, zawrze z wybranym oferentem umowę o 
powierzenie realizacji zadania publicznego sporządzoną zgodnie z ramowym wzorem umowy 
o realizację zadania publicznego określonym w rozporządzeniu 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).  

Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie. 

Wniosek o uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty należy złożyć w formie pisemnej w 
terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

7. Zrealizowane w latach 2018-2019 roku zadania publiczne tego samego rodzaju  
i związane z nimi koszty: 

2018 r.: 

 „Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” w wysokości 200 tys. zł., na realizację 
zadania publicznego pt. „Pozyskiwanie, weryfikację i scalanie informacji dotyczących 
faktów pomocy udzielanej ludności żydowskiej przez polskich obywateli w okresie II 
wojny światowej”  

 „Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” w wysokości 200 tys. zł., na realizację 
zadania publicznego pt. „Pozyskiwanie, weryfikacja i scalanie informacji celem 
uzupełnienia istniejącej komputerowej, imiennej bazy danych obejmującej obywateli 
państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. 

 2019 r.: nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju. 

 


