
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 
 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 

Razem 

ul. Bzowa 85/87 m.2 

53-224 Wrocław 

Forma prawna: Fundacja 

 

KRS: 0000658223 

 

NIP:  8943093427 

e-mail: p.mulawka@poczta.fm 

tel. 696-543-157 
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
 

Piotr Mulawka 

Tel. 696-543-157 

p.mulawka@poczta.fm 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Wystawa historyczna w Archiwum Państwowym w Legnicy 

„Ziemie polskie pod zaborami i I wojna światowa (1914-

                                                 
1) 

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 



1918)” 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
2022-05-20 Data  

zakończenia 
2022-07-22 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

     Wystawa „Ziemie polskie pod zaborami i I wojna światowa (1914-1918)” będzie miała miejsce w Archiwum 

Państwowym w Legnicy adres aleja Marszałka J. Piłsudskiego 1, 59-220 Legnica. 

Na ekspozycji zaprezentuję wiele ciekawych artefaktów: monety, medale, banknoty, znaczki, zdjęcia, 

miedzioryty, mapy i wiele innych. W dniu otwarcia wystawy planuję dwie prelekcje historyczne: Piotra 

Mulawki o utracie wolności na 123 lata (zabory, powstania narodowowyzwoleńcze, I wojna światowa) i pana 

Ryszarda Sławczyńskiego (znanego historyka i podróżnika) dyrektora Klubu Muzyki i Literatury we 

Wrocławiu o Polakach zesłanych na Syberię.  Sybiracy to osoby zesłane na Syberię w czasach carskiej Rosji, 

jaki i ZSRR. Najwięcej naszych rodaków trafiło na Syberię w wyniku klęski powstania styczniowego.  

Historycy uznają, że na początku XX wieku na Syberii przebywało od 48 do 52 tys. Polaków.   

Na otwarcie zaproszę znamienitych gości m.in. Prezydenta Legnicy i pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, uczniów i nauczycieli szkół, mieszkańców miasta.  

Wstęp bezpłatny. 

Do wniosku załączam list intencyjny z Archiwum Państwowego w Legnicy potwierdzający chęć podjęcia 

współpracy z Piotrem Mulawką przy organizacji wystawy. 

Budynek Archiwum Państwowego  w Legnicy jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby 

poruszające się na wózku nie będą miały problemów z wejściem na teren wystawy i wysłuchaniem 

interesujących wykładów historycznych. Zadanie publiczne będzie dostępne dla osób ze szczególnymi 

potrzebami (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi 

potrzebami). 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Udział uczestników w wystawie  

 

400 osób  

 

Zdjęcia, relacje fotograficzne, lista 

obecności 

 

 
Historia Polski pod zaborami-wykład 

Piotra Mulawki 

 

 

50 osób  

 

Zdjęcia, relacje fotograficzne, lista 

obecności 

 

Polacy na Syberii-wykład Ryszarda 

Sławczyńskiego  
 

 

50 osób 

 

Zdjęcia, relacje fotograficzne, lista 

obecności 

 

                                                 
2)

 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

 

Fundacja Razem powstała w 2017 roku z inicjatywy Piotra Mulawki.  W 2018 roku otrzymaliśmy dotację  

z Gminy Miejskiej w Lubinie na wydanie książki Piotra Mulawki „Spacer po dawnym Lubinie  na pocztówkach 

z XIX i XX wieku”. Książka spodobała się mieszkańcom Lubina-Stolicy Polskiej Miedzi. Piotr Mulawka 

(prezes Fundacji Razem) zorganizował dwie wystawy historyczne „Ziemie polskie pod zaborami i I wojna 

światowa (1914-1918)” w Muzeum Historycznym w Lubinie i w Muzeum Miasta Mysłowice. To  

w Mysłowicach do 1914 roku przebiegała granica trzech państw zaborczych: carskiej Rosji, cesarstwa Niemiec 

i cesarstwa Austro-Węgier. Piotr Mulawka wydał  również dwie książki o muzyce elektronicznej: „Kraftwerk 

 i muzyczna rewolucja. Mała encyklopedia muzyki electro i electro-funk” (2018). i „Leksykon polskiej  

i światowej muzyki elektronicznej” (2020). 

Zasoby, które będą wykorzystane w realizacji zadania 

-laptop 

 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koordynacja projektu –sprawy 

organizacyjne, reklama, 

promocja, wykład o historii 

Polski pod zaborami. 

1500 zł   

2. Wynagrodzenie prelegenta -

Ryszarda Sławczyńskiego- 

wykład o Syberii 

900 zł   

3. Koszt płatnej reklamy  zadania 

w Internecie m.in. Facebook 

oraz reklamy  w gazetach 

regionalnych  

 

800 zł 

  

4. Księgowość  400 zł   
5. Transport zbiorów 100 zł   

Suma wszystkich kosztów realizacji 

zadania 

3700 zł 3600 zł 100 zł 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 



4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
.................................................................                                                  Data ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


