
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego pn. Organizacja uroczystości upamiętniających działalność organizacji mniejszości słowackiej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone w dniu 20 października 2017 r. w Biuletynie Informacji 
Publicznej https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-
uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.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 realizowanych w okresie od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 
31 grudnia 2017 r., związanych z upamiętnieniem działalności organizacji mniejszości słowackiej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Efektem realizacji zadania, przy pozostawionej swobodzie wyboru działań, miała być 
ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości słowackiej. W trakcie realizacji zadania jak najszerszy 
krąg odbiorców, zarówno należących do mniejszości słowackiej, jak i społeczeństwa większościowego miał mieć 
zapewnioną możliwość zapoznania się, co najmniej z: 

1) najważniejszymi wydarzeniami związanymi z życiem społecznym przedstawicieli mniejszości słowackiej,
2) sylwetkami zasłużonych działaczy mniejszości słowackiej,
3) dorobkiem kulturalnym mniejszości słowackiej.

Zadanie miało zostać zrealizowane w formie wsparcia wykonania zadania publicznego. 

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęła jedna oferta na realizację opisanego wyżej zadania, 
która została złożona przez Towarzystwo Słowaków w Polsce, z siedzibą w Krakowie 

Oferta złożona przez Towarzystwo Słowaków w Polsce dotyczy zorganizowania obchodów jubileuszu 70-lecia 
Towarzystwa Słowaków w Polsce. W ramach zadania zostały zaplanowane, między innymi, następujące działania:  

a) seminarium dotyczące 70-lecia działalności Towarzystwa Słowaków w Polsce,
b) wernisaż wystawy 70-lecie działalności Towarzystwa Słowaków w Polsce,
c) uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego,
d) okolicznościowy program słowno-muzyczny, połączony z występami zespołów, podczas którego wręczone

mają zostać okolicznościowe dyplomy i medale pamiątkowe „Za zásluhy”,
e) prezentacja publikacji okolicznościowej,
f) spotkanie z zasłużonymi działaczami.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się na posiedzeniu w dniu 
27 listopada 2017 r. i dokonała oceny złożonej przez Towarzystwo Słowaków w Polsce oferty pod względem spełnienia: 

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

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

Komisja konkursowa jednogłośnie uznała ofertę złożoną przez Towarzystwa Słowaków w Polsce za ofertę 
najkorzystniejszą. 

W dniu 29 listopada 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki postępowania 
konkursowego. 
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