Wyjaśnienia do pytań zgłoszonych przez oferentów związku z ofertą konkursową
na realizację szkoleń w ramach projektu
„Edukacja seniorów – Bądź świadomym konsumentem”
Pytania zgłoszone przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich:
1. Dot. pkt 2.1 Ogłoszenia
a)Prosimy o potwierdzenie, że zdanie „Organizacja dokona zmiany na okładkach
publikacji polegającej na usunięciu logotypów” zamieszczone w punkcie II 1
dotyczącym wykonania toreb materiałowych, dotyczy punktu II 2. Poświęconego
opracowania druku broszury i ulotki.
b)Prosimy o doprecyzowanie jakie logotypy mają zostać usunięte.
a) Zdanie „Organizacja dokona zmiany na okładkach publikacji polegającej na usunięciu
logotypów” dotyczy faktycznie pkt 1.2, czyli specyfikacji druku publikacji (broszury oraz
ulotki).
b) Organizacja będzie miała za zadanie pozostawienie na okładce jedynie logo UOKiK.

2. Dot. pkt 2 (Obowiązki i kwalifikacje pracowników)
Prosimy o wyjaśnienie, czy wymogi dotyczące roli psychologa, określone w punkcie II
oznaczają fizyczna obecność psychologa zarówno podczas szkolenia ekspertów
prowadzących wykłady, jak i podczas każdego z wykładów? Czy też spełnieniem tego
wymogu jest fizyczna obecność psychologa jedynie podczas szkolenia lub jedynie
podczas wykładów?
Do obowiązków psychologa należeć będzie: przeszkolenie ekspertów ds. konsumenckich,
którzy poprowadzą pierwszą część warsztatów, oraz poprowadzenie drugiej części
szkolenia, która polegać będzie na zapoznaniu uczestników spotkania z potencjalnymi
zagrożeniami, na jakie narażeni są w kontaktach z nieuczciwymi przedsiębiorcami.
Przeszkolenie ekspertów ds. konsumenckich ma na celu przekazanie podstawowych kwestii
z dziedziny psychologii zachowań konsumenckich oraz współpracy z osobami w wieku 60+.
Umożliwi to prowadzącym pierwszą część warsztatów zaznajomienie się ze skutecznymi
mechanizmami dotarcia z przekazem do osób starszych, jak również dostosowania treści
wykładu do możliwości percepcyjnych słuchaczy.
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Pytania zgłoszone przez Federację Konsumentów:
1.Czy osobisty udział psychologa w szkoleniach jest obligatoryjny czy opcjonalny? Pkt
III 4 ogłoszenia zawiera wymóg przeprowadzenia szkolenia jedynie przez eksperta ds.
konsumenckich.
Analogicznie do odpowiedzi udzielonej SKP dot. pkt 2 Ogłoszenia.
Obecność psychologa podczas wykładu jest obowiązkowa. Do jego zadań należeć będzie
poprowadzenie drugiej części warsztatu poświęconej zagrożeniom, na jakie narażeni są
starsi konsumenci w kontaktach z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

2.Czy opłata za hotel wykładowcy/eksperta będzie kosztem kwalifikowanym zdania?
Koszt noclegu będzie kosztem kwalifikowanym zadania, jeśli zmieści się w kwocie dotacji.

3.Czy zdjęcia z przebiegu zajęć będą przez UOKiK wykorzystywane do publikacji lub
jakichkolwiek celów związanych z koniecznością uzyskania od uczestników zgody na
wykorzystanie wizerunku?
Zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć nie będą wykorzystywane przez UOKiK do publikacji
lub jakichkolwiek innych celów.

4.Czy UOKiK planuje wprowadzić zmiany w materiałach produkcyjnych wydawnictw w
następującym zakresie:
-usunięcie dotychczasowych logotypów (poza logo UOKiK);
-aktualizację, jak w przypadku tekstu przywołującego przepisy prawne, które jeszcze
nie obowiązywały w momencie wydania broszur a obecnie są już obowiązujące
(przykład z broszury: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U.
nr 126, poz.715) – wchodzi w życie 18 grudnia 2011 r.”)
Urząd planuje wprowadzić następujące zmiany w treści wydawnictw:
a) broszura – pozostawienie na okładce jedynie logo Urzędu; usunięcie informacji z
wewnętrznej strony okładki o wykonawcach poprzedniej kampanii; str. 1 – usunięcie nazw
wykonawców poprzedniej kampanii; aktualizacja treści w miejscach, gdzie mowa jest o
ustawie z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, czyli obowiązujących dziś przepisach
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prawnych, które w momencie wydawania poprzedniej broszury jeszcze nie obowiązywały.
Aktualizacja ta dotyczy: str. 2 oraz tylnej okładki, gdzie znajduje się lista przepisów
prawnych wykorzystanych w publikacji;
b) ulotka - pozostawienie na okładce jedynie logo Urzędu (strona przednia oraz tylna) oraz
aktualizacja daty druku publikacji (przednia strona okładki); str. 4 – dodanie słowa „oraz”
jak następuje:
Nietrafione zakupy można zwrócić do sklepu, jeśli:
• wcześniej umówiliśmy się ze sprzedawcą, że będzie taka możliwość oraz
• towar nie był używany.
oraz aktualizacja listy przepisów prawnych wykorzystanych w publikacji na tylnej stronie
okładki odnośnie ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

5.Co oznacza pojęcie „miasto powiatowe” użyte w ogłoszeniu? Czy jest to miasto nie
będące stolicą województwa, czy też miasta na prawach powiatów będące
jednocześnie miastami wojewódzkimi są też „miastami powiatowymi”?
Pojęcie miasto powiatowe oznacza miasto nie będące stolicą województwa.

6.Czy dopuszczalne jest w przypadku dużego zainteresowania przeprowadzenia w
jednym mieście więcej niż jednego wykładu?
Urząd nie przewiduje możliwości przeprowadzenia więcej niż jednego szkolenia w danej
miejscowości. W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość zorganizowania
w danym mieście warsztatu dla więcej niż 50 osób, z zastrzeżeniem limitów określających
minimum łącznej liczby uczestników warsztatu.
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