
AKTUALIZACJA - 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 POWIATU W POLICACH 

2. Rodzaj zadania publicznego1) DZIAŁALNOŚC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

 
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 EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW 
CHEMICZNYCH „ POLICE” SA, STOWARZYSZENIE, KRS0000666344, 72-009 Police, Roweckiego 35, 
www.emerycizchpolice.pl, e-mail: biuro@emerycizchpolice.pl 
 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
 
  
 
LECH PSUJ – V-ce PREZES – tel. 606-827-095, psuj.lech@gmail.com  
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego SENIORZE - RUCH TO ZDROWIE 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

06.06.2022r  Data  
zakończenia 

03.09.2022r 

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

 

SENIORZE-RUCH TO ZDROWIE 
 

, zadanie będzie realizowane w okresie od 06.06.2022r do 03.09.2022r dla  emerytów i rencistów z terenu powiatu 
polickiego ( zgodnie z zamieszkiwaniem byłych pracowników Z.Ch.Police S.A.). 

 
Zadanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty 

Zakładów Chemicznych „Police” SA. 
 

  PLANOWANE ZADANIE: 

 
 SENIORZE-RUCH TO ZDROWIE 

 
,obejmuje zorganizowanie 2-ch imprez plenerowych związanych z integracją, turystyką i konkursami , skierowanych do 
ludzi starszych z terenu powiatu polickiego.  
 
 
 

 
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.emerycizchpolice.pl/
mailto:biuro@emerycizchpolice.pl
mailto:psuj.lech@gmail.com


 
Jednocześnie zrodziła się potrzeba zakupu sprzętu nagłaśniającego niezbędnego przy organizacji imprez 
plenerowych ( do tej pory posiłkowaliśmy się sprzętem użyczanym nam przez zaprzyjaźnione organizacje). Dodatkowo, 
zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przy organizacji kolejnych imprez. 
 

➢ Zorganizowanie imprezy integracyjno-turystycznej DZIEŃ CHEMIKA-EMERYTA 2022. 
 
Impreza planowana jest na 50-ciu uczestników + zaproszeni goście. 
Współorganizatorami  imprezy jest Rada Sołecka w Pilchowie.  
W planie imprezy zawarte jest przewiezienie uczestników nad jezioro Bartoszewo autobusem, a następnie 
wspólny spacer leśnymi duktami ( około 4 km) do Pilchowa na teren Ośrodka Sołeckiego. Na terenie ośrodka 
przy ognisku odbędzie się wspólna zabawa przy mechanicznej muzyce wraz z posiłkiem ciepłym i zimnym 
napojami i ciastkami. Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkowy znaczek. W trakcie trwania imprezy 
zaplanowano konkursy sprawnościowe. Dla zwycięzców w poszczególnych konkursach przewiduje się drobne 
upominki. W imprezie oprócz naszych członków przewiduje się udział seniorów spoza naszego Stowarzyszenia z 
terenu powiatu polickiego.  
 

➢ Zorganizowanie imprezy piknik turystyczny "OTWARCIE PARASOLA 2022". 
 
Impreza planowana jest na 50-ciu uczestników + zaproszeni goście. 
Współorganizatorem imprezy  jest Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia”. 
Impreza będzie zorganizowana na terenie stanicy wodnej Stowarzyszenia Ekologicznego „Łarpia” w Policach 
przy ul. Dębowej. Podczas wspólnej zabawy przy ognisku i muzyce mechanicznej, odbędą się konkursy i gry 
sprawnościowe (dmuchanie balonów czy też rzut piłką gimnastyczną. Dla każdego uczestnika przewidziano 
gorący i zimny posiłek, napoje i ciastka oraz pamiątkowy znaczek. Planujemy przeprowadzenie konkursu na 
najładniejsze przebranie jak też na najładniejsze udekorowanie parasola. Dla zwycięzców poszczególnych 
konkurencji planujemy drobne upominki. Na zakończenie imprezy tradycyjnie wspólne śpiewanie znanych 
polskich piosenek przy akompaniamencie akordeonu. W imprezie oprócz naszych członków przewiduje się udział 
seniorów spoza naszego Stowarzyszenia z terenu powiatu polickiego. 

              

              
 

             Cel zadania:  
             Wspólne imprezy i spotkania towarzyskie pozwolą na wyrwanie się z samotności, w dużej mierze spowodowanej 
             obostrzeniami epidemicznymi i zaleceniami rządu „pozostania w domu”.  
             Pozwoli to na przełamanie własnych obaw i słabości, na nawiązywanie nowych przyjaźni międzyludzkich i  
             międzyklubowych. 
             

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja imprezy integracyjno-

turystycznej DZIEŃ CHEMIKA-
EMERYTA 2022. 

1 impreza/ok.50 osób Zdjęcia, info z imprez w mediach, 
sprawozdania z imprez. 

Organizacja imprezy piknik turystyczny 

"OTWARCIE PARASOLA 2022". 
1 impreza/ok.50 osób Zdjęcia, info z imprez w mediach, 

sprawozdania z imprez. 

       Zakupy sprzętu nagłaśniającego 
 

1 zestaw/2300 zł F-ra – dokument księgowy 

 

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

 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, opiera swoją 
działalność na pracy społecznej członków.  

 

   I. CELEM  STOWARZYSZENIA- jest : 

 

     1/Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich   
         rodzin i uczestniczenie w życiu społeczno-kulturalnym. 
     2/Organizowanie życia społeczno-kulturalnego dla emerytów i rencistów.                                                                               



     3/Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. 
     4/Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa. 
     5/Propagowanie zdrowego trybu życia. 
     6/Organizowanie pomocy społecznej dla członków i ich najbliższych będących w trudnej sytuacji losowej 
     7/Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
     8/Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości   
         narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
 

  II.GRUPA DOCELOWA: 

 

Aktualnie po weryfikacji danych na dzień 28.03.2022r,Stowarzyszenie liczy 122 członków. 
 
  III. Zasoby kadrowe: 
 
Potencjałem Stowarzyszenia są jego członkowie, wg stanu ostatniej weryfikacji w dniu 28.03.2022r, Stowarzyszenie liczy 
122 osoby oraz kierujący działalnością Zarząd Stowarzyszenia w liczbie 9-ciu członków. Wśród członków jest wielu  z 
doświadczeniem w działalności związkowej, społecznej, samorządowej jak też spółdzielczej 
 

  IV. Miejsce działalności: 

Działalność Stowarzyszenia jest prowadzona w oparciu o posiadany lokal-siedzibę.  

Który służy zarówno jako miejsce posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej i biuro w którym pełnione są dyżury ale 
również w którym odbywają się spotkania organizacyjne przygotowujące nasze imprezy.   

Jednocześnie  lokal ten jest miejscem spotkań koleżeńskich czy też informacyjno-szkoleniowych prowadzonych siłami 
własnymi ale również dzięki uprzejmości zapraszanych życzliwych prelegentów- wolontariuszy.   

Działalność  prowadzona jest zarówno w lokalu, siedzibie jak i w plenerze  (spotkania integracyjne, wyjazdy na wspólne 
wczasy i wycieczki).   

Aktualnie siedziba naszego Stowarzyszenia znajduje się w Policach przy ul. Roweckiego 35, w lokalu wynajmowanym  
od Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik” w Policach na podstawie umowy użyczenia z dnia 5.01.2018 r. 
 

 V. Doświadczenie organizacyjne: 

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym w policach od 25 stycznia 2017roku, jesteśmy organizatorami szeregu imprez 
integracyjnych, które już stały się naszymi cyklicznymi imprezami przyciągającymi wielu uczestników zarówno spośród 
naszych członków jak również  z  zaprzyjaźnionych z nami organizacji jak Stowarzyszenie Ekologiczne “ŁARPIA” , Policki 
Klub Cyklistów  “SAMA RAMA”, czy też Rady Osiedla nr 4 oraz ZERiI w Policach. 

Były to m.in. cykliczne spotkania integracyjne , wieczorki  taneczne, wspólne wyjścia do teatru i operetki, koncerty 
plenerowe w teatrze letnim czy też spływy kajakowe , ogniska , wycieczki rowerowe, ale również wyjazdy integracyjne do 
Sanatorium w Dusznikach Zdroju, wycieczki historyczno-krajoznawcze na Wał Pomorski, do Rewala, Gdańska, Szczyrku.  

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Zakup nagłośnienia 2300,00   

2. Wolontariat 2300,00   

3. Zakupy żywności, talerzyków, kubków i 
sztućców jednorazowych 

2100,00   

4. Zakup drobnych upominków dla 
uczestników  konkursów, oraz 
znaczków pamiątkowych 

600,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7300,00 4000,00 3300,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 23 maja 2022r. 
 
 
WICEPREZES STOWARZYSZENIA :  LECH PSUJ 
 
 
 
SKARBNIK STOWARZYSZENIA: Romuald Kubik 
 
 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
 
NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY   


