
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i/lub udostępnienie zbiorów archiwalnych lub 
obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone w dniu 25 września 2017 r. w Biuletynie 
Informacji Publicznej https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/24912,Otwarty-konkurs-
ofert-pn-Digitalizacja-ilub-udostepnienie-zbiorow-archiwalnych-l.html,  na tablicy ogłoszeń 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na stronie internetowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Zgodnie z ogłoszeniem, zadanie miało dotyczyć działań podejmowanych w okresie od dnia 6 listopada 
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., związanych z digitalizacją materiałów archiwalnych lub obiektów 
zabytkowych dotyczących szeroko rozumianej działalności na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz języka regionalnego. Digitalizacja miałaby na celu poszerzenie i upowszechnienie 
wiedzy o różnorakich aspektach życia i działalności społecznej mniejszości narodowych i etnicznych lub 
odnoszących się do języka regionalnego poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym 
materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych w postaci cyfrowej, bezpośrednio w toku 
realizacji zadania lub w jego wyniku. W tym ostatnim przypadku dopuszczono sytuację, gdy w ramach 
realizacji zadania materiały archiwalne lub obiekty zabytkowe zostałyby poddane jedynie digitalizacji, 
z zamiarem ich udostępnienia wszystkim zainteresowanym przez Oferenta w najbliższej przyszłości.   

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło trzynaście ofert na realizację 
opisanego wyżej zadania. Oferty zostały złożone przez następujące podmioty: 

1) Stowarzyszenie Czechów w Polsce: 
 
oferta złożona przez Stowarzyszenie Czechów w Polsce dotyczy digitalizacji materiałów 
archiwalnych, w szczególności ksiąg parafialnych i innych dokumentów będących w posiadaniu 
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, a także innych dokumentów i zdjęć od osób 
prywatnych związanych z historią mniejszości czeskiej w Polsce; 
         

2) Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: 
 
oferta złożona przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej dotyczy digitalizacji dokumentów 
archiwalnych pięciu organizacji mniejszości niemieckiej (w tym Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-
Kulturalnych w Polsce). W pierwszej kolejności digitalizacji mają zostać poddane archiwalia 
najstarsze, dokumentujące tworzenie organizacji mniejszościowych na początku lat 90. XX w.; 
 

3) Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”: 
 
oferta złożona przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” dotyczy 
profesjonalizacji procesu digitalizacji dziedzictwa materialnego mniejszości łemkowskiej, 
poprzez rozbudowanie istniejącej pracowni digitalizacyjnej i wyposażenie jej w nowoczesny 
aparat fotograficzny, konsekwencją czego będzie digitalizacja zasobów archiwalnych 
i muzealnych (1000 stron) i przygotowanie ich do udostępnienia w niedalekiej przyszłości na 
stronie internetowej. Digitalizacji mają zostać poddane materiały archiwalne i muzealne ze 
zbiorów Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis”; 
 

4) Forum Dialogu Między Kulturami: 

https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/24912,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Digitalizacja-ilub-udostepnienie-zbiorow-archiwalnych-l.html
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oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami dotyczy zdigitalizowania i 
udostępnienia, poprzez dedykowany serwis, zasobów cmentarza żydowskiego w 
Dzierżoniowie. Serwis obejmie bazę danych, gromadzącą pojedyncze rekordy odpowiadające 
poszczególnym obiektom, zintegrowaną z interaktywną mapą cmentarza. Baza udostępni 
fotografię każdego nagrobka, informacje o jego położeniu, 77 kart najstarszych pomników 
nagrobnych z odwzorowanymi hebrajskimi i niemieckimi inskrypcjami (nazwisko rodowe, imię 
ojca itp.), a także umożliwi wyszukiwanie miejsc spoczynku zmarłych; 

      
5) Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium 

Muzułmańskie: 
 
oferta złożona przez Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskie dotoczy digitalizacji wycinków prasowych dotyczących Tatarów. 
Wycinki pochodzą z dzienników, tygodników wydawanych w latach 1918-1939 oraz z 
czasopism, biuletynów, druków ulotnych redagowanych przez Tatarów polskich w okresie 
międzywojennym: „Głos Wschodu” (Warszawa), „Kurier Wileński” (Wilno), „Nowy Kurier 
Polski” (Warszawa), „Słowo” (Wilno), Tygodnik Polski”, „Kurier Poranny” (Warszawa), 
„Dziennik Wileński” (Wilno), „Przegląd Wileński” (Wilno), „Epoka”, „Kurier Codzienny” 
(Kraków), „Głos Prawdy” (Warszawa), „Kurier Literacko naukowy” (Warszawa); 
 
 

6) Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach: 
 
oferta złożona przez Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach dotyczy inwentaryzacji, 
digitalizacji i upowszechnienia co najmniej 5 400 jednostek archiwalnych, tj. odbitek zdjęć 
i dokumentów dotyczących zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu południowo 
wschodniej Polski, ściśle związanych z Łemkowyną, pochodzących z prywatnego archiwum 
historyków sztuki Jerzego Tura (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 1956-1967) 
i dr Barbary Tondos, inwentaryzatorki zabytków ruchomych i nieruchomych, zabudowy miast 
i wsi Podkarpacia. Przejęte w depozyt przez Oferenta archiwum, według wstępnych szacunków 
może zawierać około 100 tys. jednostek. Projekt zakłada wyselekcjonowanie fotografii 
dotyczących terenów zamieszkiwanych historycznie przez mniejszość łemkowską. W wyniku 
realizacji zadania powstać ma powszechnie dostępna baza fotografii, która będzie mogła być 
uzupełniania i będzie stanowić źródło wiedzy do wykorzystania przez jednostki naukowe, 
badawcze, edukacyjne, projektowe, konserwatorskie i krajoznawcze; 
 

7) Stowarzyszenie Romów w Polsce: 
 

oferta złożona przez Stowarzyszenie Romów w Polsce dotyczy digitalizacji zbiorów 
znajdujących się w Stowarzyszeniu Romów w Polsce oraz Romskiego Instytutu Historycznego, 
stworzenia elektronicznej wersji każdego dokumentu, zapisu analogowego audio lub video 
oraz skatalogowania zdigitalizowanych materiałów celem ochrony, a także udostępnienia 
zainteresowanym. 

 
8) Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – stowarzyszenie: 

 
Oferta złożona przez Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej - stowarzyszenie dotyczy digitalizacji 
udostępnienia i konserwacji zbiorów nagrań archiwalnych z zasobu Dekanalnego Instytutu 
Kultury Prawosławnej w Hajnówce i stowarzyszenia z dwudziestu edycji Hajnowskich Spotkań 
z Kolędą Prawosławną. 

 



9) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce: 
 

oferta złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce dotyczy 
uporządkowania, zinwentaryzowania i zdigitalizowania wszystkich dokumentów 
wytworzonych przez Zarząd Główny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce od 
1973 do 1980 r. 

 
10) Towarzystwo Słowaków w Polsce: 

 
oferta złożona przez Towarzystwo Słowaków w Polsce dotyczy stworzenia elektronicznej wersji 
694 numerów miesięcznika Život, poprzez uporządkowanie poszczególnych roczników 
archiwalnych (od 1958 roku). 

 
11) Związek Karaimów Polskich: 

 
oferta złożona przez Związek Karaimów Polskich dotyczy digitalizacji dokumentów z trzech 
kolekcji dokumentów karaimskich: F143 Archiwum Seraji Szapszała, F301 Archiwum 
Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach oraz F305 Archiwum Szymona Firkowicza, które 
znajdują się w dziale rękopisów Biblioteki Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk. 

 
 
 
 

12) Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie: 
 

oferta złożona przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dotyczy digitalizacji wyjątkowego 
zespołu muzealiów Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach, które dotyczą 
historii Kaszub, miasta Kartuz oraz Pomorza. Zbiór ten składa się z fotografii, afiszy teatralnych, 
druków ulotnych związanych z rzemiosłem kaszubskim, prasy m.in. „Chëcz”, „Zrzesz 
Kaszëbsko”, „Mestwin”, „Wiarus Kaszubski”, „Rodzina Kaszubska”, dokumentów dot. godła i 
pieczęci miasta Kartuzy, historii miasta, zdarzeń historycznych itp. O jego wyjątkowości 
decyduje także duża liczba rękopisów, korespondencji z końca XIX i początku XX w. 

 
13) Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej: 

 
oferta złożona przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy digitalizacji zbioru 
ksiąg rękopiśmiennych, który znajdował się w posiadaniu imama Stefana Jasińskiego. 

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się na 
posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r. i dokonała oceny złożonych ofert pod względem spełnienia: 

1) kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm) oraz 

2) spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w pkt I i IV ogłoszenia. 

Komisja konkursowa jednogłośnie uznała za najkorzystniejsze oferty złożone przez: 

1) Stowarzyszenie Czechów w Polsce - pod warunkiem odstąpienia od sfinansowania ze środków 
pochodzących z dotacji kosztów zakupu artykułów spożywczych na spotkania planowane w 
toku realizacji zadania; 



2) Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej - z zastrzeżeniem zmniejszenia wynagrodzeń 
przewidzianych dla kierownika projektu, opiekuna merytorycznego i za obsługę księgową, przy 
jednoczesnym zachowaniu liczby 30 000 skanów dokumentów zdigitalizowanych w ramach 
realizacji zadania publicznego; 

3) Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” - z zastrzeżeniem, że aparat fotograficzny 
zakupiony w związku z realizacją zadania powinien zostać wykorzystany bezpośrednio w toku 
realizacji zadania; 

4) Forum Dialogu Między Kulturami - z zastrzeżeniem zmniejszenia wynagrodzenia 
przewidywanego za wykonanie dokumentacji nagrobków; 

5) Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach; 
6) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - z zastrzeżeniem zmniejszenia kosztów 

wynagrodzeń przewidywanych dla koordynatora projektu oraz archiwisty, a także rezygnacji 
z zakupu ze środków pochodzących z dotacji dysków zewnętrznych i materiałów biurowych; 

7) Towarzystwo Słowaków w Polsce - z zastrzeżeniem rezygnacji z zakupu ze środków 
pochodzących z dotacji jednego zestawu komputerowego; 

8) Związek Karaimów Polskich - z zastrzeżeniem rezygnacji z wynagrodzenia dla osoby 
odpowiedzialnej za prace programistyczne oraz zmniejszenia wysokości wynagrodzenia dla 
czterech osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentów z zasobów Biblioteki 
Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk. 

Komisja konkursowa jednogłośnie nie uznała za najkorzystniejsze ofert złożonych przez: 

1) Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie (komisja konkursowa wzięła pod uwagę wysoki koszt jednostkowy digitalizacji 
jednego wycinka prasowego oraz wątpliwości związane z wysokością wynagrodzeń 
przedstawionych w kalkulacji kosztów przez Oferenta); 

2) Stowarzyszenie Romów w Polsce (komisja konkursowa wzięła pod uwagę przekroczenie 
terminu na złożenie oferty zgodnej z warunkami konkursu); 

3) Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – stowarzyszenie - (komisja konkursowa, między innymi, 
podkreśliła, duży udział środków ewentualnej dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia dla 
osób mających zostać zaangażowane przy realizacji zadania. Komisja konkursowa zwróciła 
także uwagę, że oferta nie zawiera informacji pozwalających na ustalenie liczby dokumentów, 
które w toku realizacji zadania miałyby zostać zdigitalizowane. Jako niekwalifikowalne uznała 
zaplanowane koszty związane z digitalizacją nagrań powstałych w wyniku organizacji czterech 
spotkań z osobami, które miały zaprezentować «(…) żywy materiał kulturowy w języku 
mniejszości białoruskiej.»); 

4) Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (w ocenie komisji konkursowej ze środków budżetowych 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości 
narodowych i etnicznych nie mogą być wspierane działania, które Oferent określił jako 
zmierzające do wzmocnienia poczucia tożsamości Kaszubów, czy też zadania skierowane do 
osób zainteresowanych historią, tradycją i obyczajami Kaszubów jako mniejszości etnicznej); 

5) Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (komisja konkursowa wzięła pod uwagę 
przekroczenie terminu na złożenie oferty zgodnej z warunkami konkursu). 

 

W dniu 17 listopada 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki 
postępowania konkursowego. 
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