
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  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wydział Sportu 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 
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 

Klub Sportowy Axel Wrocław 
Stowarzyszenie 
KRS: 0000734766 
Ul. Legnicka 65 
54-206 Wrocław 
www.axelwroclaw.pl; www.axelcup.pl ; https://www.instagram.com/axelwroclaw/ ; https://www.facebook.com/axelwroclaw/ 
Adres do korespondencji: 
KS Axel Wrocław/Beata Karpiak-Kozińska 
Ul. Na Niskich Łąkach 33 
50-420 Wrocław 
e-mail: axelwroclaw@gmail.com 
telefon: 502 26 39 39 
 
Numer konta bankowego: 54 1140 2004 0000 3802 7780 0985 (Mbank) 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
 
Beata Karpiak-Kozińska 
telefon 502 26 39 39 
axelwroclaw@gmail.com 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Ogólnopolskie zawody w jeździe figurowej na rolkach oraz kwalifikacje do 
Mistrzostw Polski – Axel Cup 2022 

 
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.). 

http://www.axelwroclaw.pl/
http://www.axelcup.pl/
https://www.instagram.com/axelwroclaw/
mailto:axelwroclaw@gmail.com


2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

22 Maj 2022 Data  
zakończenia 

22 Lipiec 2022 

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

Zawody w jeździe figurowej na rolkach odbywają się na tych samych zasadach co zawody łyżwiarstwa figurowego. 
Organizowane są zgodnie z regulaminem WIFSA (World Inline Figure Skating Association) oraz ISU (International 
Skating Union). W Polsce odbyły się pierwszy raz w 2018 roku a w tym roku po raz pierwszy odbędą się we 
Wrocławiu.  
 
Zawody we Wrocławiu zostały objęte patronatem Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta a także dwóch polskich 

związków sportowych: PZSW (Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich), Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.  
W zawodach biorą udział zawodnicy zrzeszeni w PZSW oraz niezrzeszeni/amatorzy, głównie dzieci oraz młodzież.  
 
Zawody we wrotkarstwie figurowym rozgrywają się na halach sportowych/salach gimnastycznych o odpowiednich 
wymiarach i z odpowiednią gładką nawierzchnią i we Wrocławiu zostaną rozegrane na główniej Sali widowiskowo-
sportowej AWF (Aleja Paderewskiego 35, Wrocław).  

 

Zawodnicy startują w kategoriach:  
• jeździe solowej pań  
• jeździe solowej panów  
• parach sportowych  
• parach tanecznych  
• jeździe synchronicznej  

 
Dodatkowo wyróżnia się kategorie w zależności od poziomu umiejętności i wieku zawodnika.  
 
Zawodnicy na rolkach/wrotkach figurowych, tak samo, jak łyżwiarze figurowi mają do wykonania program skrócony 
i/lub dowolny. Za swoje układy otrzymują noty w wysokości określonej przez regulaminy ISU/WIFSA przyznawanymi 
przez liczny panel sędziowski i panel techniczny. Oceniani są za zawartość techniczną programu oraz tzw. wrażenie 
artystyczne. Układ programów nie jest całkowicie dowolny – wrotkarze muszą zawrzeć w nich odpowiednią ilość i 

rodzaj skoków, piruetów, kroczków, spiral itp. Są to te same rodzaje elementów, jakie wykonują łyżwiarze figurowi.  
 

Zawody te przyciągają wielu widzów, gdyż same w sobie są już barwnym przedstawieniem możliwości jazdy figurowej 
na wrotkach/rolkach, z muzyką, pięknymi strojami zawodników i choreografią ułożoną tworzącą spójną całość a 
zarazem artystyczny pokaz.  
 
Szczegółowy harmonogram tych zawodów, wraz z regulaminami, dostępne będą na stronie internetowej zawodów 

www.AxelCup.pl. 
 
Zawody odbędą się zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa 
Zdrowia, w tym z zasadami bezpiecznego postępowania, a także respektowania aktualnych przepisów prawa podczas 
epidemii lub pandemii. 
 

Zadanie będzie realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym w szczególności 
z zapewnieniem możliwości dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Klub zobowiązuje się do wdrożenia 
odpowiednich rozwiązań alternatywnych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- 

komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoba taka powinna złożyć wniosek na adres e-mail: 
axelwroclaw@gmail.com lub zadzwonić pod numer telefonu 798293597 na minimum 3 dni przed rozpoczęciem 
mistrzostw w celu możliwości udostępnienia odpowiednich rozwiązań. 

 
1. Budynki, w których odbędą się zawody są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy 

wolny od przeszkód dostęp uczestnikom do pomieszczeń, w których będą odbywały się zawody. Zawody będą 
rozegrane na parterze budynku. Zapewnimy wstęp do budynku osobie korzystającej z pa asystującego. 
Zwiększymy ilość kontrastowych oznaczeń w pomieszczeniach, jeśli dostaniemy potwierdzenie o przybyciu 
osoby słabowidzącej. Zapewnimy osobą ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich ratowania w 
inny sposób. 

2. Dostępność cyfrowa 
Nasze wydarzenie będzie miało swoją stronę internetową axelcup.pl oraz stronę wydarzenia na Facebooku. , 
na którym będą dostępne wszystkie informacje dotyczące zawodów. Transmisja będzie również 
transmitowana przez Internet. 

3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

Koordynatorzy zawodów będą dbali o zaspakajanie niezbędnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mogą 

być w stałym kontakcie telefonicznym lub mailowym. W celu jak najlepszego traktowania wszystkich 

 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

http://www.axelcup.pl/


uczestników i zapewnienia dostępności środków informacyjno-komunikacyjnych, poprosimy osoby z 
niepełnosprawnościami o maila na adres axelwroclaw@gmail.com, minimum 3 dni przed zawodami, z 

informacją jakie środki wspierające przemieszczanie się komunikowanie są niezbędne. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Zapewnienie możliwości udziału w 
ogólnopolskich zawodach w jeździe 
figurowej na rolkach oraz kwalifikacjach 
do Mistrzostw Polski – Axel Cup 2022 
na terenie Wrocławia 

Minimum 50 uczestników Informacje na stronie internetowej 
zawodów www.AxelCup.pl oraz relacje i 
zdjęcia na mediach społecznościowych 
organizatora. 

 

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

Klub sportowy Axel Wrocław działa od 2016 roku organizując zajęcia i treningi sportowe dla dzieci i młodzieży 
Wrocławia i okolic. Odniósł liczne sukcesy w rywalizacji sportowej na arenie Polskiej jak i międzynarodowej, między 

innymi: 
 
- Dwa złote medale zdobyte na Mistrzostwach Polski 2021 PZSW (PZSW - Polski Związek Sportów Wrotkarskich) 
- Puchar Świata - 1st World Cup in Figure Inline Skating, Hiszpania, Madryd 2019: Złoty Medal 
- WIFSA World Open, Cieszyn 2021: trzy brązowe i jeden srebrny medal (WIFSA -World Inline Figure Skating 
Association) 

oraz wiele licznych medali złotych, srebrnych i brązowych zdobytych na wszystkich zawodach ogólnopolskich do tej 
pory zorganizowanych w Polsce (np. na Ogólnopolskich Zawodach AZS Warka Maj’21, Międzynarodowych Zawodach 
„Rewia Trophy Brwinów 2019, II Ogólnopolskie zawody jazdy figurowej na rolkach i wrotkach – Cieszyn 2019). 

Osiągnieciem klubu jest również jego wzrost we Wrocławiu – od zera w roku 2016 do ponad 130 osób aktywnie 
uczących się w klubie. Biorąc pod uwagę, iż jazda figurowa na rolkach była w Polsce dyscypliną niszowa przed 

wybuchem pandemii, po pandemii (w związku z zamknięciem lodowisk) zauważalny jest bardzo dynamiczny rozwój tej 
dyscypliny zarówno w kraju jak i na świecie, a popularność tej dyscypliny bardzo szybo rośnie. 
 

Klub był już organizatorem wielkich imprez np. Dzień pokazowy ogólnopolskiej akcji „Chodź na Łyżwy” pod patronatem 
PZŁF i Ministerstwa Sportu (w roku 2019). 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Wynajem Sali Widowiskowo-
Sportowej AWF 

9 225   

2. Obsługa Sędziowska i Panelu 
Technicznego 

8 000   

3. Zabezpieczenie medyczne 4 000   

4. Nagrody 5 000   

5. Organizacja (oprawa graficzna, 
promocja, obsługa, poczęstunek, 
zakwaterowanie sędziów) 

11 556   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 37 781 9 999 27 782 

 
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 

mailto:axelwroclaw@gmail.com


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. 

 

 
............Beata Karpiak-Kozińska.................                                                  Data ..............21.04.2022............... 
............Prezes Zarządu..............................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


