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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 
Gmina Gogolin 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 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 

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji 
Al. Słoneczna 7 
38-440 Iwonicz Zdrój 
Numer KRS: 0000248401 
Nr konta 63 1020 2964 0000 6802 0051 5932  

 
2. Dane osoby upoważnionej do składania  

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Krystyna Murdzek 
tel. kom. 697 222 129 
e-mail: sportpotransplantacji@op.pl  

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Transplantacja to nie wyrok 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2)

 
Data 

rozpoczęcia 
13.07.2022 Data 

zakończenia 
13.09.2022 

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

Zadanie polega na wsparciu sportowca po transplantacji powołanego do reprezentacji Polski na 
Europejskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbędą się w dniach 20 do 28 
sierpnia 2022 roku w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Pani Sabina Kuchnia jest mieszkańcem gminy Gogolin i 
jako pływaczka ma duże szanse na udany start w igrzyskach, a równocześnie będzie to pierwsza 
zawodniczka reprezentująca województwo opolskie. Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji 
uprawiania sportu dla osób po transplantacji, co jest bardzo pożądaną formą rehabilitacji wspierająca 
osoby zarówno fizycznie jak i mentalnie.  

 

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. 

mailto:sportpotransplantacji@op.pl
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Udział w Europejskich Igrzyskach dla 
Osób po Transplantacji i 
Dializowanych 

1 osoba Sprawozdanie końcowe, lista startowa 

 

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

 

 

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji zajmuje się popularyzacją sportu wśród osób po transplantacji 
i dializowanych. Stowarzyszenie corocznie realizuje projekty  zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez. Są 
to zawody i zajęcia sportowe. Zadania współfinansowane są przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki, 3 firmy 
farmaceutyczne, darowizny 1%, darowizny oraz wpłaty własne. 

W imprezach międzynarodowych startowaliśmy już 20 razy. Były to światowe (letnie i zimowe) i europejskie 

igrzyska, a od 2014 r. zmieniono nazwę na Mistrzostwa Europy. 

Startowaliśmy w takich jak krajach, jak: Słowenia, Kanada, Węgry, Tajlandia, Niemcy, Finlandia, Australia, 

Francja x 2, Szwajcaria, Irlandia, Szwecja, Chorwacja, RPA, Austria, Polska -Kraków, Argentyna, Finlandia, 

Hiszpania, Wielka Brytania. Reprezentacja Polski liczyła na w/w zawodach od 8-17 zawodników. Były to 

skromne reprezentacje w porównaniu do innych krajów, ze względu na ograniczoność środków finansowych. 

Po 3 latach przerwy z powodu Covid - 19, Mistrzostwa Europy zostały aktywowane po 4 latach. 

Reprezentacja Polski pacjentów po transplantacji i dializowanych od 2004 r. zdobyła w imprezach 

międzynarodowych 522 medale. Nasi członkowie 2 razy zostali wybrani najlepszymi zawodnikami Mistrzostw 

Europy. Było to w 2014 i 2016 r. Obaj startowali w pływaniu. Reprezentacja Polski jest pod stałą opieką Prof. 

Andrzeja Chmury, chirurga, transplantologa, który też jest wiceprezesem stowarzyszenia. 

Start w Mistrzostwach Europy czy Igrzyskach Światowych jest dla pacjenta-zawodnika najwspanialsza nagrodą 

za lata walki ze skrajną niewydolnością narządu. Poprzez nasze działania aktywizuje środowisko osób po 

transplantacji i oczekujących na przeszczep do aktywności fizycznej i sportu. 

 
 
(proszę o ewentualne rozwinięcie) 
 

 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koszty uczestnictwa 3800,00 3800,00  
2. Startowy strój pływacki   559,50   200,00 359,50 
3. Koszulki reprezentacyjne   100,00  100,00 
4.     
5.     

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4459,50 4000,00 459,50 
 

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. 
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 Data ...29.06.2022.............................................. 
................................................................. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 


