
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

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

Załącznik nr 1 

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 publicznego1) wspierania i upowszechniania 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 

 
Dolnośląski Związek Szachowy,  
stowarzyszenie, OPP,  
KRS: 0000085003 
ul. BOROWSKA, nr 1/3, 50-529 Wrocław 
www.dzszach.pl  biuro@dzszach.pl  
 

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

 

Aleksander Sokólski 
tel. 883976476 
aleksander.sokolski@dzszach.pl  
 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Adolfa Anderssena 2022 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

10.06.2022 
Data 
zakończenia 

31.08.2022 

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

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Adolfa Anderssena. 

Festiwal będzie się odbywać przez 9 dni (30.07.-7.08.2022) w budynku KS AZS Wratislavia przy ul. Na Groblii 30-32  

we Wrocławiu.  

Festiwal będzie składać się będzie się z 7 turniejów głównych: 

• OPEN A – turniej zawodników z rankingiem FIDE powyżej 2000 

• OPEN B – turniej zawodników z rankingiem FIDE poniżej 2000. 

• OPEN C – turniej zawodników z rankingiem FIDE poniżej 1600. 

• GRUPA D – weekendowy turniej „drugi krok” dla zawodników średnio-zaawansowanych, w szczególności dzieci i 

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

http://www.dzszach.pl/
mailto:biuro@dzszach.pl
mailto:aleksander.sokolski@dzszach.pl


młodzieży 

• GRUPA E – jednodniowy turniej „pierwszy krok” dla początkujących dzieci 

• Memoriał Adolfa Anderssena – tradycyjny turniej szachów szybkich (rozgrywany od 1992) upamiętniający 

Adolfa Anderssena - najwybitniejszego wrocławskiego szachistę XIX wieku 

• Blitz Anderssena -tematyczny turniej szachów błyskawicznych promujących Debiut Anderssena 

 

Z turniejów będzie prowadzona transmisja na żywo dostępna w Internecie na stronie internetowej turnieju oraz w 

zagranicznych serwisach szachowych na zasadzie retransmisji partii w trybie on-line.  

W tegorocznej edycji Festiwalu przewidujemy udział min. 5 zaproszonych zawodników utytułowanych (arcymistrzów lub 

ew. zagranicznych mistrzów międzynarodowych), którzy będą uczestniczyć w Festiwalu na koszt organizatora. 

Fakt ten umożliwi uczestnikom głównej grupy zdobywanie norm na tytuły międzynarodowe oraz rywalizację na 

najwyższym międzynarodowym poziomie. Organizacja Festiwalu przełoży się na wzrost poziomu sportowego 

dolnośląskich szachistów, na różnym poziomie (zarówno dzieci i młodzieży jak klubowych zawodników profesjonalnych).  

Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Adolfa Anderssena jest również doskonałą promocją 

Dolnego Śląska  jako silnego ośrodka na szachowej mapie Polski. Upamiętnia również sylwetkę Adolfa Anderssena – 

prawdopodobnie najwybitniejszego szachistę  który kiedykolwiek zamieszkiwał tereny obecnego Dolnego Śląska. 

 

Zadanie będzie realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym w szczególności o 

zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19). 

1. Dostępność architektoniczna 

Budynek, w których odbędzie się festiwal jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnimy wolny od 

przeszkód dostęp uczestnikom do pomieszczeń, w których będą odbywały się zawody. Budynek KS AZS Wratislavia  

posiada wind, toalety dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz przestrzeń do swobodnego przemieszczania się. 

Zapewnimy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa 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 www.chessinwroclaw.org i stronę na facebooku, na których 

będą dostępne wszystkie informacje dotyczące festiwalu. Będzie również transmitowane przez Internet. 

3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

Koordynatorka będzie dbała o zaspakajanie niezbędnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, może być z nimi w 

stałym kontakcie telefonicznym lub mailowym. W celu jak najlepszego traktowania wszystkich uczestników i 

zapewnienia dostępności środków informacyjno-komunikacyjnych, poprosimy osoby z niepełnosprawnościami o maila 

na adres info@chessinwroclaw.org , minimum tydzień przed festiwalem, z informacją jakie środki wspierające 

przemieszczanie się lub komunikowanie (tłumacz na język migowy, stworzenie napisów i inne) 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 

Skuteczne przeprowadzenie Festiwalu Min. 350 zawodników 
Listy startowe poszczególnych grup 
turniejowych 

Promocja szachów na Dolnym Śląsku 

Min. 10000 unikalnych wejść 
na stronę oraz odtworzeni 
mediów na kanałach 
społecznościowych 

Wygenerowane statystyki odtworzeni 
mediów, bądź wejść na stronę 

Nagrodzenie najlepszych zawodników 
Festiwalu 

Min. 40 nagród finansowych Protokoły rozdania nagród 

http://www.chessinwroclaw.org/
mailto:info@chessinwroclaw.org


 

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

Dolnośląski Związek Szachowy jest od lat organizatorem wielu imprez szachowych. Aktywność tą potwierdzają 

poprzednie m.in. coroczne edycje Festiwalu Szachowego w Polanicy-Zdrój. 

Dolnośląski Związek Szachowy organizował i organizuje masowe imprezy szachowe, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i 

dorosłych takie jak: Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdrój, Turniej Kołowy o 

Puchar Wojewody Dolnośląskiego, turnieje klasyfikacyjne, rozgrywki ligowe szczebla wojewódzkiego, miejskiego i 

powiatowego, rozgrywki z cyklu Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska, itp. W roku 2012 Dolnośląski 

Związek Szachowy był organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów – II Liga – ponad 300 uczestników. 

W 2014 roku zorganizowane zostały przez DZSzach Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych w 

2014 r – 900 zawodników i 400 osób towarzyszących. W 2015 i 2016 roku organizowaliśmy Drużynowe Mistrzostwa 

Polski Juniorów – II Liga Juniorów – ponad 300 uczestników. W 2015 roku organizowaliśmy Drużynowe Mistrzostwa 

Polski – I Ligę. W 2018 roku zorganizowane zostały przez DZSzach: Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18   

W latach 2017, 2018 i 2020 DZSzach był organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 

– Są to największe krajowe zawody szachowe, w której uczestniczy około 1000 zawodników i kilkaset osób 

towarzyszących. oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych – ponad 900 zawodników i 300 

osób towarzyszących. Większość powyższych zadań realizowana była we współpracy z administracją publiczną. 

Dolnośląski Związek Szachowy zrzesza wielu działaczy, sędziów i instruktorów szachowych zaangażowanych w 

organizację imprez szachowych.  

Zakładane zasoby kadrowe:  

• sędziowie (3-4 osoby)  

• obsługa techniczna i zaplecze organizacyjne: po stronie sędziów + dodatkowo 2 osoby obsługi technicznej 

• Obsługa administracyjna, koordynacja i rozliczenie projektu, zapraszanie gości: 2 osoby - Prezes i Sekretarz 

Dolnośląskiego Związku Szachowego – osoby z wieloletnim doświadczeniem w organizacji imprez szachowych, 

zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych . 

Dolnośląski Związek Szachowy posiada niezbędny sprzęt do przeprowadzenia imprezy: szachy, zegary szachowe, 

szachownice, szachownice elektroniczne, tablice demonstracyjne, sprzęt komputerowy i multimedialny. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. 
Przygotowanie projektów graficznych, tłumaczeń 
oraz wydruk materiałów promocyjnych Festiwalu  

2000 2000 0 

2. 
Zakwaterowanie i wyżywienie zaproszonych 
zawodników  

20000 0 20000 

3. Nagrody pieniężne 40000 0 40000 

4. Puchary i nagrody rzeczowe 5000 0 5000 

5. Wynajem sali rozgrywek 2000 0 2000 

6. Obsługa sędziowska Festiwalu 7000 3000 4000 

7. Obsługa techniczna Festiwalu 3000 3000 0 

8.  
Opłaty rankingowe i rejestracyjne do Polskiego 
Związku Szachowego i FIDE 

6000 0 6000 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 85000 8000 77000 



 
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  19.04.2022 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów)  
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