
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

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Kultury i Turystyki
Wydział Turystyki
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

2. Rodzaj zadania publicznego1) Turystyka i krajoznawstwo

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

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich (SKPS)

KRS: 0000561885
ul. SKRZYDLATA 27/5

54-129 WROCŁAW
DOLNOŚLĄSKIE

https://skps.wroclaw.pl/
zarzad.skps@gmail.com

tel. 669 027 972 (Prezes- Marcin Winkiel)

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

Mariola  Borecka
tel. 505 463 387
mariola@gorskimszlakiem.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania publicznego Grudniowe spacery z SKPS

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.).

https://skps.wroclaw.pl/
mailto:zarzad.skps@gmail.com


2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

15 grudnia 2022 Data 
zakończenia

30 grudnia 2022

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

Działanie zakłada organizację, przygotowanie akcji promocyjnej oraz poprowadzenie cyklu 8 wycieczek po Wrocławiu..

Będą one zorganizowane w ciągu czterech kolejnych dni: między 27 a 30 grudnia 2022 w dwóch dwugodzinnych blo-

kach: „porannym” i „popołudniowym”. Czas trwania wycieczki dostosowany został do zimowych warunków: w grudniu

w przestrzeni miejskiej trudno utrzymać skupienie i zainteresowanie uczestników podczas dłuższych spacerów.  

Termin pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem wybrany został, by jak najlepiej wypełnić potrzeby grup do-

celowych. Uczniowie mają wówczas wolne w szkołach, a oferta domów kultury czy miejsc oferujących zajęcia dodatko -

we jest ograniczona. Równocześnie w wielu firmach i zakładach pracy czas ten wykorzystywany jest jako przerwa urlopo-

wa, co umożliwi większej liczbie osób skorzystanie z oferty. 

Dodatkowo w tym terminie trwał będzie jeszcze we Wrocławiu Jarmark Bożonarodzeniowy - można zatem przypuszczać,

że w wybranym czasie z oferty będą mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy Wrocławia, ale również goście, którzy praw-

dopodobnie będą wówczas licznie odwiedzać miasto. Chcielibyśmy im pokazać, że Wrocław w grudniu to nie tylko jar-

mark, ale poza nim zobaczyć można wiele innych atrakcji - wycieczki mają zachęcać do dalszego poznania oferty miasta. 

Zaproponowane przez nas wycieczki skierowane  i dostosowane są do dwóch grup docelowych: 

– blok „poranny” skierowany jest dla rodzin z dziećmi w wieku 7-14 lat (choć dopuszczamy uczestnictwo zarówno

młodszych, jak i starszych dzieci), tematyka dostosowana do grupy docelowej, trasa obejmująca Stare Miasto

(okolice Rynku) i Ostrów Tumski

– blok „popołudniowy” jest ofertą dla osób dorosłych, zainteresowanych zwiedzaniem wrocławskich atrakcji leżą-

cych nie tylko na standardowym szlaku turystycznym (m.in. tereny wystawowe, nabrzeże Odry, ul. Świdnicka,

dzielnica uniwerystecka)

Programy spacerów będą przygotowane według autorskiego pomysłu i poprowadzone przez doświadczonych przewod-

ników wrocławskich. Jest to doskonała okazją na promocję miasta zarówno wśród jego mieszkańców, jak i turystów. 

Programy wycieczek uwzględniają możliwość uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami, zatem przewidziane

trasy dostosowane są do możliwości osób z niepełnosprawnościami, również ruchowymi.

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



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Osiem wycieczek pieszych po Wrocławiu Łącznie  od  80  do  240
podczas ośmiu wycieczek 

Udział  w wycieczce odbywał się będzie na
podstawie  zapisów,  lista  zapisanych
uczestników  będzie  źródłem  informacji  o
osiągnięciu wskaźnika

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

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich działa w obecnej formie prawnej od 2015

roku, choć jego historia sięga lat 50 XX wieku.

Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim promowaniem rejonu Sudetów i Dolnego Śląska przez

szkolenie i informowanie. Obecnie największym przedsięwzięciem są organizowane kursy przewodnic-

kie: na przewodnika sudeckiego oraz przewodnika wrocławskiego. W ramach kursu sudeckiego realizu-

jemy minimum 15 weekendowych wycieczek górskich dla 30-40 osób - w każdym roku działalności,

oraz trzy/cztery tygodniowe obozy dla około 15 kursantów, zwane „przejściami przewodnickimi” - co

dwa lata. Kursy przewodnika wrocławskiego obejmują ponad 100 godzin wykładów i ponad 36 dni spę -

dzonych w „terenie”,  dając  naszym absolwentom wiedzę pozwalającą  na przedstawienie  turystom

oferty miasta zarówno od strony historycznej, architektonicznej jak i społecznej czy kulturalnej. 

Ponadto, członkowie Stowarzyszenia spotykają się na realizowanych cyklicznie takich imprezach tury-

stycznych jak: Otwarcie/Zamknięcie sezonu turystycznego, Rajd wiosenny, Rajd jesienny, Wigilia Koło-

wa, Obóz wakacyjny i inne. Organizujemy także wycieczki doszkalające dla przewodników oraz cyklicz -

ne, wirtualne wykłady (tzw. „Wieczorynki SKPS”).

Wycieczki w ramach planowanego projektu będą prowadzone przez członków Stowarzyszenia, również

akcja promocyjna będzie przygotowana i przeprowadzona kanałami prowadzonymi przez SKPS (strona

internetowa, media społecznościowe). 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie przewodników 4000 4000
2. Przygotowanie materiałów (m.in. 

wydruki)
300 300

3. Wynagrodzenie koordynatora projektu 700 700
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000 5000



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 28.11.2022

................................................................. 

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