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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) 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

Nazwa: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000077603, Kod pocztowy: 01-515, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Aleja
Wojska Polskiego, Numer posesji: 17, Numer lokalu: 2, Województwo:mazowieckie, Powiat:
Warszawa, Gmina: Żoliborz (dzielnica), Strona www: www.pzls.pl, Adres e-mail:
r.grazawski@pzls.pl, Numer telefonu: 501711151,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Rafał Grążawski
 
Adres e-mail: r.grazawski@pzls.pl Telefon: 501711151

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Puchar Polski w łyżwiarstwie szybkim

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.12.2021 Data
zakończenia

31.12.2021

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

Projekt realizowany przez Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego polega na organizacji Puchar Polski
w łyżwiarstwie szybkim, który odbędzie się na torze łyżwiarskim "Stegny" w Warszawie w grudniu
2021 roku. Udział w zawodach jest bezpłatny, a uczestnikami mogą być zawodnicy zrzeszeni w
klubach łyżwiarskich będących członkami Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
Zakładamy start 100 uczestników z klubów województwa Mazowieckiego, Łódzkiego, Warmińsko-
mazurskiego, Pomorskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Zawody zostaną
przeprowadzone zgodnie z regulaminem sportowym oraz pozostałymi przepisami Polskiego
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Światowej Unii Łyżwiarskiej ISU.
Planujemy start uczestników na 5 dystansach osobno wśród kobiet i mężczyzn. Uczestnicy będą pod
opieką naszych trenerów i sędziów, którzy zapewnią bezpieczne warunki do przeprowadzenia
zawodów. Liczymy na pomoc osób na co dzień współpracujących z naszymi klubami członkowskimi,
rodzicami, zawodnikami i działaczami, których praca umożliwi nam podniesienie poziomu
organizacyjnego imprezy oraz pomoże zmniejszyć koszty organizacyjne. Za zajęcie miejsc I-III na
poszczególnych dystansach przewidujemy dyplomy i puchary.
W 2021 roku Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Z tej
okazji, przy okazji zawodów sportowych wszystkim uczestnikom chcemy przybliżyć historię
łyżwiarstwa szybkiego, przedstawić sylwetki czołowych postaci w tym sporcie oraz w charakterze
gości honorowych zapraszać medalistów olimpijskich. Każdy zawodnik otrzyma również gadżety i
upominki związane z jubileuszem Związku. Planujemy promocję imprezy w radiu, telewizji
regionalnej oraz internecie (social media).

Miejsce realizacji

Zawody odbędą się na torze łyżwiarskim "Stegny" w Warszawie, przy ul. Inspektowej 1.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wyłonienie najlepszych zawodniczek i
zawodników na poszczególnych
dystansach Pucharu Polski

Rywalizacja na 5 dystansach:
500, 1000, 1500, 3000
metrów i masstart wśród
kobiet oraz 500, 1000, 1500,
5000 metrów i masstart
wśród mężczyn.

Wyniki końcowe zawodów

Promocja łyżwiarstwa szybkiego i
obiektu sportowego - toru
łyżwiarskiego Stegny

udział 100 bezpośrednich
uczestników z całego kraju +
trenerzy, opiekunowie,
sędziowie, wolontariusze itp.
(kolejnych 30 osób) i kibice
(100 osób)

Fotorelacja zdjęciowa z
imprezy
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (PZŁS) to organizacja o wieloletniej i bogatej historii - w 2021
roku obchodzimy 100-lecie swojego istnienia. Największe sukcesy sportowe to 6 medali olimpijskich
w łyżwiarstwie szybkim. W 1960 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Sqaw Valley dwamedale w biegu
na dystansie 1500 m zdobyły nasze panczenistki. Po wspaniałej walce ze srebrem wróciła Elwira
Seroczyńska, a brąz padł łupem Heleny Pilejczyk. 27 lutego 2010 roku ponownie cieszyliśmy się z
medalu Olimpijskiego za sprawą rewelacyjnego występu drużyny kobiet w składzie: Katarzyna
Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska, które pokonały w bezpośredniej walce o
brąz Amerykanki. Największy sukces naszych zawodników nastąpiły podczas Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Soczi: złoty medal na dystansie 1500 metrów wywalczył Zbigniew Bródka, srebrny
medal wywalczyła drużyna kobiet (Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Katarzyna
Woźniak, Luiza Złotkowska), a brązowy drużyna mężczyzn (Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki,
Jan Szymański).
Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego zrzesza 12 Okręgowych Związków Łyżwiarstwa Szybkiego i
ponad 50 klubów sportowych, w których działają trenerzy, sędziowie i działacze posiadający
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji tego projektu. Kluby łyżwiarskie posiadają
wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, która na co dzień prowadzi specjalistyczne zajęcia łyżwiarskie
szkoląc dzieci i młodzież w całym kraju na torach łyżwiarskich i lodowiskach do short-tracku. Od
wielu lat Związek organizuje szkolenie i współzawodnictwo sportowe (krajowe i międzynarodowe)
w łyżwiarstwie szybkiem i short tracku. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego działa w oparciu o
finansowe środki publiczne z dotacji Ministerstwa Sportu, środki sponsorskie, środki przekazane
przez Międzynarodową Federację Łyżwiarską – ISU oraz środki z programów Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. PZŁS każdego roku realizuje projekty w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci"
związane z upowszechnianiem sportów zimowych, organizacją zająć sportowych, obozów oraz
imprez dla dzieci i młodzieży.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (PZŁS) każdego roku realizuje projekty w ramach programu
"Sport Wszystkich Dzieci" związane z upowszechnianiem sportów zimowych, organizacją zająć
sportowych, obozów i imprez dla dzieci i młodzieży. Od 3 lat Związek realizuje 3 główne projekty,
których zasięg i zainteresowanie stale wzrasta:
- Program "Upowszechniania sportów zimowych" polegający na organizacji pozalekcyjnych zajęć
sportowych w okresie styczeń-kwiecień. W roku ubiegłym projektem objętych zostało 650 dzieci z
całego kraju.
- Ogólnopolski program upowszechniania i popularyzacji łyżwiarstwa "Złota Łyżwa" - program
funkcjonujący w PZŁS od 3 lat, którym objętych zostało ponad 1000 dzieci. W ramach programu
realizowanych jest 5 komponentów: zajęcia sportowe, obozy sportowe, doszkalanie trenerów,
działania edukacyjne i sprzęt sportowy.
- Cykl imprez sportowych dla dzieci " I Ty możesz zostać Mistrzem" - 10 ogólnopolskich imprez dla
dzieci i młodzieży, w których łącznie bierze udział ok. 1500 uczestników. Zawody rozgrywane są
zarówno na torze długim, jak i krótkim - w short-tracku.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego przez lata działalności wypracował współpracę z osobami
fizycznymi i firmami, które zapewniają najwyższą jakość usług w zakresie pomiaru czasu,
przygotowania obiektów, zakwaterowania i wyżywienia. W PZŁS zarejestrowani są profesjonalni
sędziowie, którzy dbają o przestrzeganie w czasie zawodów sportowych przepisów sportowych i
zasad fair play. Pracownicy PZŁS mają wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez lokalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych z Mistrzostwami Świata na czele, dzięki czemu organizacja tych
imprez przebiega sprawnie i bez przeszkód. Kluby łyżwiarskie będące członkami PZŁS mają
wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, która prowadzi na co dzień specjalistyczne zajęcia łyżwiarskie
szkoląc młodzież i dzieci w klubach w całym kraju na torach łyżwiarskich i lodowiskach do short -
tracku. Przy organizacji imprezy wezmą również udział rodzice, nauczyciele, wolontariusze, lokalni
działacze oraz zawodnicy starszych kategorii wiekowych, których praca przy obsłudze technicznej
zadania, przygotowaniu sprzętu sportowego, transporcie uczestników i opiece nad nimi oraz pomoc
przy pracach porządkowych usprawni organizację imprezy oraz wpłynie na obniżenie kosztów.

Zasoby rzeczowe
Zawody sportowe rozgrywane będą na specjalistycznym obiekcie dostosowanym do organizacji
treningów i zawodów w łyżwiarskie szybkim. Tor łyżwiarski "Stegny" spełnia wszystkie warunki i
kryteria do organizacji najważniejszych imprez sportowych. Dodatkowo, w razie potrzeby,
zawodniczkom i zawodnikom bezpłatnie udostępniony zostanie sprzęt sportowy w postaci łyżew
lub kasków. Profesjonalny system do pomiaru czasu podczas turnieju zapewni firma Domtel, która
od wielu lat obsługuje zawody łyżwiarskie w naszym kraju.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa sędziowska 4 500,00    

2. Obsługa techniczna zawodów 3 000,00    

3. Obsługa medyczna 800,00    

4. Wynajem obiektu sportowego - toru
lodowego

4 200,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 500,00 10 000,00 2 500,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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;
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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.
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