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1. Uzasadnienie i cele Nagrody 

Wyniki sondażu dotyczącego wiedzy obywateli o Unii Europejskiej i zrozumienia 

zagadnień z nią związanych są niepokojące. Przykładowo 

 56% Europejczyków uważa, że nie są dobrze poinformowani o sprawach UE1, 

 39% Europejczyków nie rozumie, jak funkcjonuje UE, 

 a tylko 35% uczniów w wieku 14 lat wie, kto wybiera eurodeputowanych. 

 Mniej niż połowa uprawnionych do głosowania w wieku poniżej 24 lat 

głosowała w wyborach europejskich w 2019 r. (42%).  

 

Chociaż młodzi ludzie słyszeli o Unii Europejskiej z różnych źródeł, głównym źródłem 

wiedzy na ten temat są szkoły. Mogą one propagować wiedzę o Unii Europejskiej 

i poczucie przynależności do niej. 

Z tego względu Parlament Europejski zaproponował ufundowanie Nagrody im. Jana 

Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej2. Celem 

Nagrody jest zapewnienie uznania i widoczności szkół oraz nagradzanie ich 

i zachęcanie ich do pracy mającej: 

 pomóc uczniom, w inspirujący sposób, w zdobywaniu dogłębnej wiedzy 

na temat Unii Europejskiej i zrozumieniu: jej historii, podstawowych 

wartości i celów, działań i polityki, funkcjonowania jej instytucji i procesów 

decyzyjnych; 

 zachęcić uczniów do krytycznego spojrzenia na przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość Europy, a także na korzyści płynące 

z członkostwa w Unii Europejskiej i wyzwania z tym związane; 

 zwiększyć motywację uczniów do uczestnictwa w procesach demo-

kratycznych kształtujących przyszłość Unii Europejskiej, jak i ich przywiąza-

nie do podstawowych wartości unijnych. 

W tym samym duchu w zaleceniu Rady z 2018 r. w sprawie promowania wspólnych 

wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania3 zwrócono się do 

państw członkowskich o zwiększenie wysiłków na rzecz promowania wspólnych 

wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej4. Zalecenie Rady wyraźnie 

umieściło kwestię nauczania i uczenia się o UE w programie politycznym. 

                                           
1 Standardowe badanie Eurobarometr 90, jesień 2018 r. 

2Konkurs o Nagrodę im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej jest 
publikowany na podstawie Tytułu IX rozporządzenia finansowego* i przewidziany w programie prac 
na 2019 r. w zakresie realizacji projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w dziedzinie edukacji, 
sportu i kultury** opublikowanym w dniu 12 marca 2019 r. 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) 2018/1046 z dnia 18 lipca 
2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 
nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, 
a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. 

**https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01) 

4Poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawne oraz poszanowa-
nie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1573572692810&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1573572692810&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1573572692810&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1573572692810&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1573572692810&from=PL
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
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W komunikacie ze szczytu w Sybinie „Europa w maju 2019 r.”5 Komisja Europejska 

ponownie podkreśliła znaczenie lepszego zrozumienia UE przez obywateli, w tym 

poprzez nauczanie i uczenie się o UE na wszystkich poziomach edukacji. 

Dobre praktyki w zakresie upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej istnieją w całej 

UE – należy je uznać. Dzięki Nagrodzie dobre praktyki w zakresie upowszechniania 

wiedzy o UE mogą zostać zidentyfikowane w każdym państwie członkowskim 

i nagrodzone. Nagroda będzie okazją do zaprezentowania tych udanych praktyk 

i pomoże je rozpowszechnić, aby służyły jako przykład dla szkół w tym samym państ-

wie członkowskim i poza nim. 

W tym celu w ramach konkursu przyznane zostanie do dwudziestu ośmiu odrębnych 

nagród o wysokości 8 000 EUR każda, po jednej na państwo członkowskie.  

Nagrody zostaną przyznane szkołom, w których z powodzeniem wykorzystuje się 

zaangażowane podejście w celu pogłębienia wiedzy uczniów i zrozumienia przez nich 

Unii Europejskiej, obejmujące m.in.: 

 działania umożliwiające uczniom zdobywanie doświadczenia 

w zakresie współpracy europejskiej; 

 aktywne metody nauczania oparte na uczestnictwie; 

 działania, które są dobrze zintegrowane z programem nauczania 

i połączone z różnymi obszarami tematycznymi i innymi rodzajami zajęć 

szkolnych; 

 działania skierowane do szerszej społeczności szkolnej; 

 działania, które są organizowane w sposób regularny i pokazują zaangażo-

wanie szkoły na rzecz dalszego nauczania o Unii Europejskiej w inspirujący 

sposób. 

 

2. Kto może kandydować – Kryteria kwalifikowalności 

1) Konkurs jest otwarty jedynie dla szkół (poziom ISCED 2 i ISCED 3)6 zare-

jestrowanych i mających siedzibę w Unii Europejskiej. Szkoły na poziomie ISCED 

0 i ISCED 1 nie kwalifikują się do udziału. 

2) Osoby indywidualne (w tym indywidualni nauczyciele) nie kwalifikują się do 

uczestnictwa; udział w konkursie mogą wziąć tylko szkoły7. 

                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_pl.pdf, (s.51). 

6ISCED oznacza Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia. W zależności od struktury systemu 
edukacji danego państwa w niektórych państwach członkowskich UE poziom szkoły może nie odpowiadać 
dokładnie jednemu poziomowi ISCED, lecz obejmować więcej niż jeden poziom ISCED. Do celów tego 
konkursu szkoły mogą zgłaszać jedynie prace, które zostały wykonane lub są obecnie realizowane przez 
uczniów poziomów, klas lub lat odpowiadających poziomowi ISCED 2 lub ISCED 3. 

Więcej szczegółów dotyczących relacji między poziomami ISCED a poziomami, klasami lub latami szkoły 
w różnych państwach członkowskich UE można znaleźć na stronach: Komisji Europejskiej / AECEA / sieci 
Eurydice Struktura europejskich systemów edukacji 2018/2019 – schematyczne diagramy, fakty i liczby 
sieci Eurydice (The Structure of the European Education Systems 2018/2019 – Schematic Diagrams, Eurydi-
ce Facts and Figures), Luksemburg, Urząd Publikacji 2019 r. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_pl.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_pl.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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3) Szkoły, które otrzymały finansowanie ze środków unijnych lub inną nagrodę od 

instytucji Unii Europejskiej za tę samą pracę lub działanie, w związku 

z którą mogłyby ubiegać się o tę nagrodę, nie kwalifikują się. Do składania 

wniosków kwalifikują się szkoły, które otrzymały dofinansowanie UE lub nagrodę 

za inną pracę (inną niż praca, w związku z którą mogłyby ubiegać się o tę 

Nagrodę). 

4) Szkoły, których funkcjonowanie zależy od finansowania z budżetu UE, nie kwalif-

ikują się do udziału. 

5) Każda szkoła może złożyć tylko jeden wniosek.  

6) Praca lub działanie, w związku z którą szkoła ubiega się o Nagrodę, musi zostać 

wykonana albo w roku szkolnym 2018/2019, albo w roku szkolnym 

2019/2020, a w każdym razie przed upływem terminu składania wni-

osków. Projekty, które są nadal w przygotowaniu lub które nie zostały zreal-

izowane przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków, nie są kwalif-

ikowalne. Prace, które rozpoczęły się w ciągu tych dwóch lat szkolnych i wciąż 

trwają/są nadal realizowane w momencie składania wniosku, są kwalifikowalne. 

Kryteria kwalifikowalności muszą być spełnione przez cały okres trwania konkursu i do 

momentu podjęcia przez Komisję decyzji o przyznaniu nagrody8. 

 

3. Kryteria przyznania 

Wymagany jest minimalny łączny wynik 70/100. 

Nagroda zostanie przyznana zwycięskiemu wnioskowi w każdym państwie członkow-

skim, który najlepiej spełnia cele określone w sekcji 1. Wnioski będą oceniane odręb-

nie dla każdego państwa członkowskiego oraz w oparciu o następujące kryteria: 

 

KRYTERIUM 1: Jakość i znaczenie pracy lub działania (maks. 50 punktów) 

1) Czy praca lub działanie zgłoszone do udziału w konkursie są bezpośrednio 

związane z celami Nagrody? 

2) Czy praca lub działanie zgłoszone do udziału w konkursie mają ambitny zakres? 

3) Czy praca lub działanie zgłoszone do udziału w konkursie są obiektywne 

i oparte na faktach, ukazując w równym stopniu różne punkty widzenia? 

4) Czy stosowane metody nauczania są interesujące? Czy zakładają aktywne 

uczestnictwo ucznia? Czy umożliwiają uczniom tej szkoły doświadczenie realiów 

współpracy europejskiej? 

5) Czy praca lub działanie zgłoszone do udziału w konkursie zawierają 

innowacyjne elementy lub łączą istniejące podejścia w innowacyjny sposób? 

                                                                                                                                
7Mogą to być szkoły (poziom ISCED 2 lub ISCED 3) o profilu ogólnym, zawodowym lub technicznym lub 
szkoły każdego innego rodzaju, o ile są one oficjalnie uznane przez krajowe organy odpowiedzialne za 
edukację w danym państwie członkowskim UE 

8 Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą 
być spełnione do momentu podjęcia przez Komisję Europejską, po dokonaniu oceny wniosków, decyzji 
o przyznaniu nagród. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE zanim zapadnie decyzja o przyznaniu 
nagród bez zawartej z UE umowy przewidującej, że brytyjscy wnioskodawcy nadal będą się kwalifikować, 
brytyjskie szkoły przestaną kwalifikować się do otrzymania Nagrody. 
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KRYTERIUM 2: Wpływ pracy lub działania i upowszechnianie ich  
   (maks. 50 pkt) 

1) Czy w pracę lub działanie zgłoszone do udziału w konkursie zaangażowana jest 

duża liczba uczniów? Czy we wniosku dostarczono na to dowody? 

2) Czy praca lub działanie zgłoszone do udziału w konkursie należy do regularnej 

lub stałej działalności szkoły składającej wniosek? Czy są one integralną częścią 

programu nauczania w szkole składającej wniosek? 

3) Czy praca lub działanie zgłoszone do udziału w konkursie ma pozytywny wpływ 

na ogólną kulturę szkoły składającej wniosek oraz czy mogłaby stanowić 

przykład dla innych szkół w tym państwie członkowskim? 

4) Do jakiego stopnia praca lub działanie zgłoszone do udziału w konkursie jest 

zbywalne oraz skalowalne i czy umożliwia powstanie synergii i wykorzystanie 

przez inne szkoły w tym lub innym państwie członkowskim bez uszczerbku dla 

praw autorskich? 

5) Czy szkoła pracowała nad poszerzeniem wiedzy o Unii Europejskiej zdobytej 

w szkole i zrozumieniem jej w szerszym kręgu, wykraczającym poza nauczycieli 

i uczniów? 

 

Oczekuje się, że wnioskodawcy dostarczą wiarygodne i wymierne dowody na wywarty 

uprzednio lub obecny wpływ pracy, która została zgłoszona do konkursu, popierając je 

odpowiednimi wskaźnikami realizacji, takimi jak na przykład liczba uczniów uczest-

niczących w pracy lub działaniu. 

 
 

4. Kandydatura, składanie wniosków, terminy 
i procedura oceny 

Orientacyjny harmonogram postępowania konkursowego:  

Etapy Konkretny termin i czas lub orienta-
cyjny okres 

Publikacja zaproszenia do składania 
wniosków 

Listopad 2019 r. 

Ostateczny termin składania wniosków   6 lutego 2020 r. o godz. 17:00 czasu 

środkowoeuropejskiego (CET) 

Ocena wniosków  Marzec / kwiecień 2020 r. 

Przekazanie informacji wnioskodawcom Kwiecień / maj 2020 r. 

Przyznanie nagród Maj 2020 r. 

 

Wnioski należy składać (wyłącznie) online. 

Niekompletne wnioski zostaną uznane za niedopuszczalne, jeżeli obowiązkowe części 

formularza wniosku nie zostaną należycie wypełnione. 

Po upływie terminu nie zezwala się na żadne zmiany ani uzupełnienia wniosku (w tym 

zmiany w nagraniu wideo, które wnioskodawcy mają obowiązek przedłożyć).  

Jeżeli istnieje potrzeba wyjaśnienia niektórych aspektów, Komisja może skontaktować 

się z wnioskodawcą po upływie terminu. 
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Proszę unikać wysyłania wniosku w ostatnim dniu lub w ciągu ostatnich godzin przed 

upływem terminu. Mogą wystąpić problemy techniczne, w wyniku których zostanie 

przekroczony ostateczny termin. 

Zestaw najczęściej zadawanych pytań (wraz z odpowiedziami) jest dostępny na 

stronie internetowej z zaproszeniem do składania kandydatur.  

Wnioskodawcy mogą przesyłać pytania na adres: eac-janamoscomenius-

prize@ec.europa.eu do piątku 31 stycznia 2020 r. Nie ma gwarancji, że na 

pytania otrzymane po tej dacie zostanie udzielona odpowiedź przed upływem ostatec-

znego terminu składania wniosków.  

Komisja Europejska wyznaczy niezależnych zewnętrznych oceniających do oceny wni-

osków i doradzania Komisji Europejskiej, która odpowiada za ostateczny wybór 

zwycięzców. 

Nagrody zostaną przyznane w 2020 r. Może to nastąpić podczas ceremonii wręczenia 

nagród w każdym państwie członkowskim w kontekście obchodów 9 maja. 

Laureaci mogą zostać w przyszłości poproszeni o udział w wydarzeniach publicznych 

organizowanych przez Komisję Europejską lub inne instytucje UE. 

Podczas gdy uczestniczące szkoły są odpowiedzialne za przygotowanie i przesłanie 

wniosku9, wszyscy uczestniczący w życiu szkoły mogą współpracować przy jego 

przygotowaniu (dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, inne podmioty, z którymi 

szkoła współpracuje w celu poprawy sposobu, w jaki szkoła uczy o UE, jak na przykład 

organizacje pozarządowe, fundacje lub szkoły wyższe, rodzice uczniów itd.). 

 

Wniosek składa się z dwóch części: 

CZĘŚĆ 1: Informacje przekazane przez szkołę w formularzu zgłoszeniowym 

online, dostępnym na stronie internetowej konkursu.  

Choć formularz wniosku jest dostępny wyłącznie w języku angielskim, wnioskodawcy 

mogą wypełnić wniosek w swoim własnym języku10. Wszelkie inne informacje lub ma-

teriały, które wnioskodawcy chcą przedłożyć w ramach wniosku lub udostępnić za 

pośrednictwem linków, które podają w swoim wniosku, mogą być również sporządzone 

w języku ojczystym wnioskodawcy. Obejmuje to informacje o faktycznej treści pracy 

lub działania zgłoszonego do udziału w konkursie (np. plany lekcji, treści oraz mate-

riały wykorzystywane do nauczania i uczenia się o UE w danej szkole). 

Formularz wniosku umożliwia przedstawienie ograniczonej ilości informacji na temat 

pracy lub działania zgłoszonego do udziału w konkursie. W związku z tym, oprócz 

tekstu, który można umieścić w polach tekstowych, w formularzu wniosku prosimy 

o podanie (w oddzielnym polu) odnośników do stron internetowych, na których 

oceniający będą mogli uzyskać więcej informacji na temat pracy lub działania 

zgłoszonego do udziału w konkursie. Uwaga: wszystkie linki internetowe, które nie 

                                           
9W niektórych państwach członkowskich może istnieć wymóg uzyskania przez szkoły od władz krajowych 
lub regionalnych zezwolenia na udział w konkursie. W każdym takim przypadku to szkoła, która jest wni-
oskodawcą, pozostaje odpowiedzialna za przygotowanie i złożenie wniosku i jej zadaniem jest dopełnienie 
wszelkich odpowiednich formalności tego rodzaju, jeżeli są one konieczne. 

10W każdym z 24 języków urzędowych UE: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, es-
tońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, nider-
landzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, 
włoskim. 
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działają/są nieaktualne/wymagają członkostwa i hasła do logowania, zostaną uznane 

za nieważne i nie będą brane pod uwagę11. 

Wnioskodawcom nie wolno przekazywać Komisji Europejskiej dodatkowych informacji 

ani materiałów pocztą elektroniczną, pocztą lub za pomocą innych środków na popar-

cie ich wniosku; wszelkie materiały wysłane w taki sposób nie będą brane pod uwagę. 

 

CZĘŚĆ 2: Materiał wideo (jedno wideo)  

Materiał wideo stanowi integralną część wniosku. Jego głównym celem jest pokazanie, 

czego uczniowie dowiadują się o Unii Europejskiej w tej konkretnej szkole i w jaki 

sposób, pokazanie ich zaangażowania oraz stosowanych metod nauczania i uczenia 

się. 

Na filmie wideo można wyjaśniać/pokazać rolę różnych uczestników życia szkolnego 

w procesie nauczania i uczenia się o Unii Europejskiej. Co bardzo ważne, powinien on 

zawierać perspektywę uczniów, którzy mają pokazać, opisać i wyjaśnić swoje doświ-

adczenie w uczeniu się o Unii Europejskiej w tej konkretnej szkole. 

Treść wideo nie powinna powielać tekstu z części 1 wniosku ani zawierać zwykłego od-

czytu tej treści. 

Film wideo może być nakręcony w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europe-

jskiej.  

Musi mieć format MP4 z rozdzielczością 720. Nie powinien trwać dłużej niż 6 minut. 

Film powinien być umieszczony na istniejącej stronie internetowej (na przykład na 

stronie internetowej szkoły składającej wniosek) lub na nowej stronie internetowej 

stworzonej przez wnioskodawców w tym celu. W formularzu wniosku należy umieścić 

odpowiedni link z adresem URL. 

Jeżeli nagranie jest chronione hasłem lub w inny sposób, należy przekazać dostęp do 

niego Komisji (mowa o tym w formularzu zgłoszeniowym online). Jest to konieczne, 

aby zapewnić osobom oceniającym dostęp do filmów. Oceniający zobowiązani są do 

przestrzegania rygorystycznych zasad poufności. 

Uwaga: data i godzina załadowania nagrania wideo na tej stronie muszą nastąpić 

przed upływem ostatecznego terminu składania zgłoszeń. Jeżeli nagranie wideo zosta-

nie umieszczone po terminie, wniosek zostanie odrzucony. 

Nie ma wymogu ani obowiązku nakręcenia materiału wideo w sposób profesjonalny 

czy z użyciem profesjonalnego sprzętu. 

Nagrania wysyłane do Komisji za pomocą innych środków (na przykład jako załączniki 

do poczty elektronicznej lub za pomocą komercyjnych narzędzi internetowych do 

przesyłania plików, takich jak WeTransfer), nie będą brane pod uwagę, a odpowiedni 

wniosek zostanie odrzucony. 

Składając wniosek, wnioskodawcy oświadczają i gwarantują Komisji Europejskiej, że: 

(i) uzyskali pisemną zgodę wszystkich możliwych do rozpoznania osób w wieku co 

najmniej 18 lat, a w przypadku gdy we wniosku (lub w każdym jego składniku) 

                                           
11Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest hasło, które może być konieczne w celu uzyskania dostępu do ma-
teriałów wideo, które wnioskodawcy mają obowiązek przedłożyć (więcej informacji w następnej sekcji). 
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przedstawione są osoby niepełnoletnie – zgodę osoby mającej odpowiedzialność 

rodzicielską; 

(ii) wykorzystane przez nich materiały nie będą podstawą do roszczeń dotyczących 

naruszenia przepisów, prywatności, prawa do kontroli wizerunku ani żadnych in-

nych praw lub interesów osób trzecich, ani nie będą podstawą do żadnych innych 

roszczeń, jak również że nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami usta-

wowymi ani wykonawczymi. Wnioskodawcy są odpowiedzialni za uzyskanie 

niezbędnej zgody. 

Wnioskodawcy muszą zachować wszystkie formularze zrzeczenia się praw, ponieważ 

mogą zostać poproszeni o udowodnienie uzyskania zgody. Jeżeli wnioskodawcy za-

mieszczają materiał, dla którego nie mają odpowiednich zezwoleń, biorą na siebie od-

powiedzialność za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. 

 

5. Wysokość Nagrody 

W ramach konkursu przyznane zostanie do dwudziestu ośmiu (28) nagród 

o wysokości 8 000 EUR każda, po jednej na państwo członkowskie UE. 

Jak wspomniano jednak w sekcji 2, jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE, zanim 

zapadnie decyzja o przyznaniu nagród, bez zawarcia umowy zapewniającej, że kan-

dydaci ze Zjednoczonego Królestwa będą nadal kwalifikować się do udziału 

w konkursie, zgłoszenia brytyjskich szkół zostaną uznane za niekwalifikujące się. 

W takim przypadku maksymalna liczba nagród będzie wynosić 27 (zamiast 28), lecz 

kwota pojedynczej nagrody pozostanie niezmienna (8 000 EUR). 

W przypadku braku wniosku, który osiągnie minimalny łączny wynik z jednego lub 

kilku państw członkowskich UE, odpowiedni pozostały budżet nie zostanie użyty w celu 

przyznania więcej niż jednej nagrody wnioskodawcom w innych państwach członkow-

skich UE. 

Pieniądze z nagród przypadają zwycięskim szkołom (nie osobom fizycznym). Kwota 

nagrody nie będzie powiązana z kosztami poniesionymi przez zwycięzców. 

Wnioskodawcy wyrażają niniejszym zgodę na to, że wygrana i otrzymanie nagrody 

mogą pociągać za sobą konieczność uiszczenia podatków, ceł i innych opłat, w tym po-

datku od nagrody (lecz nie tylko), na mocy obowiązujących przepisów ustawowych 

i wykonawczych, i to akceptują. Wnioskodawcy niniejszym zgadzają się uiścić taki po-

datek, cło lub inną opłatę. 

 

6. Zasady płatności  

Nagroda pieniężna zostanie wypłacona laureatom w jednej racie, przelewem na ra-

chunek bankowy, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 

Planuje się, że płatność zostanie dokonana w ciągu 2020 r. Po powiadomieniu 

o decyzji o przyznaniu Nagrody Komisja może zażądać od zwycięzców poświadczenia 
podmiotowości prawnej i przekazania danych rachunku bankowego. 
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7. Dokumenty 

W formularzu wniosku wymieniono obowiązkowe dokumenty potwierdzające. 

W celu oceny kwalifikowalności wnioskodawców wymagane będą następujące doku-

menty potwierdzające: 

- dokument urzędowy potwierdzający status prawny podmiotu prawnego, tj. że wni-

oskodawca jest szkołą oficjalnie uznaną przez krajowe organy odpowiedzialne za 
edukację w państwie członkowskim UE, w którym szkoła ma siedzibę, 

- oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności i kryteriów wykluczających 

oraz braku wcześniejszego finansowania (lub nagrody) ze strony UE w odniesieniu 

do tej samej pracy lub działania. 

Na późniejszym etapie uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dalszych 

dokumentów (na przykład: poświadczenie podmiotowości prawnej, formularz rachunku 

bankowego, dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikowalność itp.). 

 

8. Promowanie Nagrody – Widoczność finansowania 
przez UE — Promocja i prawa własności intelektual-
nej 

8.1 Promocja przez zwycięskiego laureata (zwycięskich laureatów) 
Nagrody  

Zwycięzcy mogą promować Nagrodę i jej wyniki przez dostarczanie informacji różnym 

grupom odbiorców stosownie do potrzeb każdej z tych grup (w tym mediom i szerszej 

publiczności) w sposób strategiczny i skuteczny.  

O ile Komisja nie zażąda lub nie postanowi inaczej lub o ile nie jest to niemożliwe, 

wszelkie działania komunikacyjne związane z działaniem (w tym w formie el-

ektronicznej, za pośrednictwem mediów społecznościowych itp.) muszą:  

a) zawierać emblemat UE12 oraz  

b) zawierać następującą informację: „xxxxx (nazwa zwycięskiej szkoły)przyznano 

Nagrodę im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Eu-

ropejskiej”.  

Jeżeli emblemat UE jest umieszczony w zestawieniu z innym logo, musi być od-

powiednio wyeksponowany.  

W celu promowania Nagrody zwycięzca lub zwycięzcy mogą wykorzystać emblemat UE 

bez uprzedniego uzyskania zgody Komisji. Nie oznacza to jednak przyznania im prawa 

do jego wykorzystywania na zasadzie wyłączności.  

Ponadto zwycięzcy lub zwycięzcom nie wolno zawłaszczać emblematu UE ani żadnego 

innego podobnego znaku handlowego bądź logo poprzez rejestrację ani w jakikolwiek 

inny sposób. 

 

                                           
12 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_pl 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_pl
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8.2 Promocja przez Komisję, prawa własności intelektualnej 
i prawa osób trzecich 

Komisja opublikuje nazwę zwycięskich szkół, umieszczając wzmiankę o ich kraju 

i miejscowości, kwocie Nagrody, jak i skrócony opis nagrodzonej pracy lub działania 

(prawdopodobnie również materiał wideo przedstawiony przez zwycięzców lub jego 

część). Składając wniosek, wnioskodawcy oświadczają, że zezwalają na taką pub-

likację. 

Wszyscy wnioskodawcy, w tym laureaci, zachowują pełne prawa własności intelektual-

nej związane z nagraniem wideo przedłożonym Komisji Europejskiej jako część ich 

wniosków.  

Składając wniosek, wnioskodawcy potwierdzają, że przedkładając tekst, nagrania 

wideo, obrazy lub inne materiały, oświadczają i gwarantują, że są jedynymi autorami 

i posiadaczami praw do materiałów oraz że nie naruszają praw autorskich, prawa do 

prywatności, prawa do wizerunku ani żadnych innych praw osób trzecich. Ponadto 

składając wniosek, wnioskodawcy wyrażają zgodę na to, że w przypadku przyznania 

im Nagrody: 

- Komisja Europejska może wykorzystywać bez ograniczeń we wszystkich rodzajach 

publikacji, w każdej formie przekazu telewizyjnego lub komunikacji w internecie 

lub w mediach społecznościowych, informacje dotyczące pracy lub działania 

i dokumentów, w szczególności streszczenia na potrzeby publikacji i rezultatów, 

jak również wszelkie inne materiały (takie jak fotografie lub materiały audio-

wizualne), które otrzyma od zwycięzcy(-ów) w ramach ich wniosku.  

- Komisja Europejska może tłumaczyć, powielać i zezwalać na podawanie takich in-

formacji przedłożonych przez wnioskodawców do wiadomości publicznej. 

- Osoby trzecie (takie jak inne szkoły) mogą mieć dostęp, wykorzystywać, powielać 

lub rozpowszechniać informacje i materiały związane z nagrodzonymi pracami 

i działaniami, które zostały podane do wiadomości publicznej przez Komisję Eu-

ropejską (w tym wszelkie materiały audiowizualne), swobodnie, ale z uznaniem 

praw autorskich właścicieli materiałów (zwycięskich szkół) i wyłącznie do celów in-

formacyjnych i edukacyjnych. 

- Komisja może przechowywać i archiwizować informacje dotyczące pracy i działań, 

które są przekazywane przez wnioskodawców (w tym materiały audiowizualne) 

w publicznie dostępnych bazach danych Unii Europejskiej. 

- Zarówno fotografie, jak i nagrania wideo wykonane przez Komisję Europejską 

podczas przygotowania ceremonii wręczenia nagród lub w jej trakcie, stanowią 

wyłączną własność Komisji. Składając swój wniosek, uczestnicy ceremonii 

wręczenia nagród (zwycięscy wnioskodawcy lub ich przedstawiciele) wyrażają 

zgodę na wykorzystanie tego materiału przez Komisję Europejską do celów pro-

mocyjnych. 

Jeżeli przedłożone materiały zawierają prace osoby trzeciej, składając wniosek, wni-

oskodawcy oświadczają, że uzyskali wszystkie niezbędne uprawnienia, co pozwala 

Komisji na użycie wymienionych wyżej materiałów zgodnie z opisem powyżej. Komisja 

ma prawo zażądać w każdej chwili dowodów weryfikacji praw osób trzecich. Wni-

oskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty wynikające 

z naruszenia praw osób trzecich. W związku z tym laureaci zostaną poproszeni 

o wypełnienie oświadczenia o prawach własności intelektualnej i przedłożenia go 

Komisji przed wypłatą Nagrody. 



 
 

Nagroda im. Jana Amosa Komeniusza 
za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej  

14 
2019 

9. Kryteria wykluczenia  

Uczestnicy (lub jeden z nich lub jedna z osób posiadających kluczowe uprawnienia do 

reprezentowania, podejmowania decyzji lub sprawowania nad nimi kontroli) zostaną 

wykluczeni, jeżeli13:  

 stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administra-

cyjnej – że utworzyli podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem obejścia obowiązków 

podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek innych obowiązków prawnych; 

 zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo dotyczące etyki 

zawodowej przez właściwy organ państwa członkowskiego; 

 znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością 

zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działal-

ność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące 

tych kwestii lub podobna procedura przewidziana w prawie krajowym;  

 dopuścili się poważnego wykroczenia zawodowego dowiedzionego za pomocą 

wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucje unijne mogą 

uzasadnić, w tym poprzez decyzje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

i organizacji międzynarodowych; 

 nie wypełnili wszystkich swoich obowiązków w zakresie składek na ubezpieczenie 

społeczne i podatków (zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym posiadają 

siedzibę, państwa odpowiedzialnego urzędnika zatwierdzającego lub państwa, 

w którym realizowane jest działanie); 

 przedstawili nieprawdziwe informacje niezbędne do udziału w konkursie lub nie 

złożyli takich informacji;  

 zostali skazani prawomocnym wyrokiem za nadużycia finansowe, korupcję, udział 

w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakiekolwiek inne działanie 

niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom UE; 

 pozostają w konflikcie interesów w związku z Nagrodą;  

 podlegają karze administracyjnej w związku z przedstawieniem nieprawdziwych in-

formacji wymaganych jako warunek udziału w procedurze przetargowej lub proce-

durze przyznawania dotacji, niedostarczeniem takich informacji lub też w związku 

ze stwierdzeniem poważnego naruszenia spoczywających na nich zobowiązań 

umownych w ramach zamówień finansowanych ze środków budżetowych UE; 

 uzyskali lub przyznali, ubiegali się, próbowali uzyskać lub przyjęli korzyść finansową 

lub w naturze, na rzecz lub ze strony jakiejkolwiek osoby, jeżeli taka korzyść stan-

owi działanie niezgodne z prawem lub wiąże się z korupcją – bezpośrednio lub 

pośrednio – jako gratyfikacja lub rekompensata w związku z przyznaniem Nagrody. 

 

  

                                           
13Zob. art. 136, 141, 142 i 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) 
nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. 
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10. Przetwarzanie danych osobowych  

10.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję 

Wszelkie dane osobowe Komisja przetwarza zgodnie z rozporządzeniem 2018/172514 

oraz zgodnie z treścią „zawiadomień o czynnościach przetwarzania danych” przekazy-

wanych inspektorowi ochrony danych Komisji (ogólnie dostępnych w rejestrze prow-

adzonym przez inspektora ochrony danych). 

Dane te będą przetwarzane przez „administratora danych” – Dział A1 Dyrekcji Gen-

eralnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej do celów organi-

zacji konkursu i podjęcia działań następczych lub ochrony interesów finansowych UE 

(w tym kontroli, audytów i dochodzeń; zob. pkt 14 poniżej).  

Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane, mają prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, do ich poprawienia lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania lub w stosownych przypadkach prawo do przenoszenia danych lub 

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. W tym celu muszą one przesłać wszelkie 

zapytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych administratorowi danych, za 

pośrednictwem adresu e-mail eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. 

Osobom tym przysługuje również prawo do odwołania się w każdej chwili do Europe-

jskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). 

Zwycięzca (zwycięzcy), w momencie składania wniosku, wyraźnie wyraża(ją) zgodę na 

opublikowanie przez Komisję Europejską (w dowolnej formie i na dowolnym nośniku) 
następujących informacji:  

a) nazwy laureata,  

b) państwa członkowskiego pochodzenia laureata, 

c) wysokości Nagrody, 

d) skróconego opisu nagrodzonej pracy/działania. 

 
10.2. Przetwarzanie danych osobowych przez wnioskodawców  

Wnioskodawcy mają obowiązek przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony danych (w tym ewentual-

nymi wymogami dotyczącymi pozwoleń lub zawiadomień).  

Wnioskodawcy mogą udzielić swoim pracownikom dostępu wyłącznie do danych, które 

są niezbędne do celów przyznania Nagrody, jej realizacji oraz działań następczych. 

Wnioskodawcy mają obowiązek dopilnować, aby pracownicy upoważnieni do przet-

warzania danych osobowych zobowiązali się do zachowania poufności lub podlegali 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności. 

Wnioskodawcy mają obowiązek informowania pracowników, których dane osobowe są 

gromadzone i przetwarzane przez Komisję, o tym fakcie. W tym celu muszą oni 

dostarczyć tym osobom oświadczenie o stosowanej przez dany podmiot polityce 

ochrony prywatności (zob. formularz wniosku), zanim ich dane osobowe zostaną prze-

kazane Komisji. 

                                           
14Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy 
i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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11. Etyka  

Działania muszą być prowadzone zgodnie z:  

a) zasadami etycznymi oraz  

b) obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego. 

 

12. Konflikt interesów  

Uczestnicy zobowiązani są podjąć wszelkie działania w celu niedopuszczenia do sytuacji 

zagrażającej – z przyczyn związanych z interesem gospodarczym, przynależnością poli-

tyczną lub narodową, więzami rodzinnymi lub uczuciowymi lub jakimikolwiek innymi 

wspólnymi interesami – bezstronnemu i obiektywnemu przyznaniu nagrody („konflikt 

interesów”). 

Muszą oni niezwłocznie poinformować Komisję o wszelkich sytuacjach stanowiących 

konflikt interesów lub mogących doprowadzić do takiego konfliktu, a także natychmi-

ast poczynić wszelkie niezbędne kroki w celu naprawienia tej sytuacji. 

Komisja ma prawo sprawdzać, czy poczynione kroki są wystarczające, i może zażądać 

podjęcia w określonym terminie dodatkowych działań. 

 

13. Odpowiedzialność za szkody  

Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane lub poniesione 

przez któregokolwiek uczestnika lub szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku lub 

w trakcie realizacji działań związanych z konkursem. 

 

14. Kontrole, audyty i dochodzenia  

Uczestnicy przyjmują, że w przypadku otrzymania Nagrody Komisja, Europejski Urząd 

ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Trybunał Obrachunkowy mogą przeprowadzać 

kontrole i audyty dotyczące konkursu i otrzymanej nagrody. 

 

15. Cofnięcie Nagrody – Odzyskanie nienależnie 

wypłaconych środków 

Komisja może cofnąć Nagrodę i odzyskać wszystkie dokonane płatności, 
jeżeli stwierdzi, że: 

a) do jej uzyskania wykorzystano fałszywe informacje lub doszło do nadużyć fi-

nansowych lub korupcji;  

b) zwycięzca nie był uprawniony do udziału w konkursie lub powinien był zostać 

wykluczony; 

c) zwycięzca poważnie naruszył swoje zobowiązania wynikające z niniejszego reg-

ulaminu konkursu. 
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16. Kary administracyjne i finansowe 

Jeżeli uczestnik dopuścił się nieprawidłowości lub nadużyć finansowych lub złożył 

fałszywe oświadczenia, Komisja może również:  

a) wykluczyć uczestnika ze wszystkich zamówień, dotacji i konkursów fi-

nansowanych z budżetu UE na maksymalny okres pięciu lat (lub 10 lat 

w przypadku działania powtórzonego) lub 

b) nałożyć karę finansową w wysokości od 2 % do 10 % wartości Nagrody (lub 

od 4 % do 20 % w przypadku działania powtórzonego). 

 

17. Odwołanie konkursu  

Komisja może odwołać konkurs lub podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody – bez 

obowiązku wypłacenia odszkodowania uczestnikom, jeżeli:  

 nie otrzymano żadnych wniosków,  

 nie wyłoniono zwycięzcy (żaden wniosek nie przeszedł przez próg oceny) lub 

 zwycięzca nie jest uprawniony (zwycięzcy nie są uprawnieni) do udziału 

w konkursie lub musi (muszą) zostać wykluczony (wykluczeni).  

 

18. Prawo właściwe i właściwość sądów 

Konkurs podlega stosownym przepisom unijnym uzupełnionym, w razie konieczności, 

o przepisy prawa belgijskiego. Sąd lub, w razie złożenia odwołania, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, posiada wyłączną właściwość do rozpatrywania 

wszelkich sporów między Unią a którymkolwiek z uczestników w sprawie wykładni, 

stosowania lub ważności regulaminu konkursu, jeśli takiego sporu nie można 

rozstrzygnąć polubownie. W przypadku uczestników, którzy są organizacjami 

międzynarodowymi, takie spory z Komisją w związku z konkursem muszą – jeżeli nie 

można ich rozstrzygnąć polubownie – zostać przekazane do arbitrażu. Zastosowanie 

ma obowiązujący w chwili wejścia w życie konkursu fakultatywny regulamin Stałego 

Trybunału Arbitrażowego dotyczący postępowania arbitrażowego dla organizacji 

międzynarodowych i państw. 
 

 

19. Dowody na żądanie 

Komisja może zażądać informacji i mających zastosowanie dowodów wskazanych 

w sekcji V oświadczenia „Dowody na żądanie”. 
 
 

20. Kontakt 

Pytania dotyczące Nagrody należy kierować na adres e-mail: 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
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