
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy.ppszczególnych polach , •,
oraz w przypisach. i r o J » * ę i  M ieś?* K )
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie^/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą^odpow»edz, pozostawiając----------

! wpi.dn. 2022 -03 - 1 0
prawidłową. Przykład: tfpobieranie*/niepobieronle*‘>.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana 

oferta

PREZYDENT MIASTA KATOWICE _____

2. Rodzaj zadania publicznego EKOLOGIA 1 OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO

II. Dane oferenta(-tów)

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
FUNDACJA PRACOWNIA EDUKACJI ŻYWEJ;
KRS: 0000505410;
ADRES: KATOWICE 40 064, UL. KOPERNIKA 14 
E-MAIL: pracowniaedukacjizywej@gmail.com 
TEL.:789 363 273 
STRONA WWW: www.pez.org.pl

Wyłączenie jawności danych osób 
fizycznych na podstawie art. 5 ust 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku 
o dostępie do informacji publicznej.

!. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 0soba dokonująca wyłączenia:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) Wanda Moryson - inspektor w

. W ydziale Kształtowania Środowiska
Urzędu Miasta Katowice.

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego*

"PRZYRODNICZE KATOWICE"

Data
rozpoczęcia

04.04.2022 Data
zakończenia

01.07.2022

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

W ramach realizacji zadania pn. "Przyrodnicze Katowice" w terminie od 04.04.2022 do 01.07.2022 r. 
przeprowadzone zostaną cztery rodzaje warsztatów terenowych, wg następujących programów:
1. warsztaty jednorazowe 4h "Przyrodnicze Katowice - przyroda mojej dzielnicy" (24 sztuki)
2. warsztaty jednorazowe 4h "Przyrodnicze Katowice - obozowisko" (6 sztuk)
3. warsztaty cykliczne 4 h część II (2 kolejne z 5 spotkań) "Przyrodnicze Katowice - zajęcia cykliczne" (12 
sztuk)
4. warsztaty sezonowe część II (drugie z dwóch spotkań 4h) "Przyrodnicze Katowice - jesienią i wiosną" 
(18 sztuk)
1. Warsztaty jednorazowe trwające 4h lekcyjne realizowane wg programu "Przyrodnicze Katowice - 
przyroda mojej dzielnicy". Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
Katowic. Odbywać się będą na tzw. terenach zielonych zlokalizowanych w pobliżu szkoły. Celem 
warsztatów jest przybliżenie uczestnikom walorów śląskiej przyrody, szczególnie tej w ich najbliższym 
sąsiedztwie oraz uświadomienie zagrożeń przyrody. Poprzez oddziaływanie na różne zmysły i
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wspieranie procesów rozwojowych uczestników zajęć warsztaty będą się przyczyniać do budowania 
bliskiej relacji z przyrodą otoczenia i miejscem zamieszkania, co w przyszłości może skutkować większą 
troską o przyrodę. Z warsztatów skorzystają ok. 216 osób.

2. Warsztaty jednorazowe trwające 4h lekcyjnych realizowane wg programu "Przyrodnicze Katowice - 
obozowisko". Warsztaty skierowane są dla dzieci i młodzieży katowickich szkół podstawowych. 
Odbywać się będą w kilku większych kompleksach leśnych na terenie miasta, np.: Lasy Murckowskie, 
lasy w dzielnicy Giszowiec i Ligota. Podczas zajęć uczestnicy zbudują w lesie obozowisko. Będą mieli 
czas na odnalezienie swojego sposobu poznawania przyrody, tego, co najbardziej je w przyrodzie 
ciekawi. Zajęcia będą zawierały ćwiczenia wspomagające rozwój sensoryczny dzieci. Z warsztatów 
skorzystają ok. 54 osoby.

3. Warsztaty cykliczne obejmujące kolejne 2 z 5 spotkań terenowych (poprzednie 3 odbyły się jesienią 
i zimą 2021 roku), trwające 4h lekcyjne z każdą klasą biorącą udział w projekcie, realizowane wg 
programu "Przyrodnicze Katowice - zajęcia cykliczne". Warsztaty skierowane są do uczniów klas 1-3 
katowickich szkół podstawowych. Celem warsztatów jest pogłębiona praca nad postawą młodych ludzi 
wobec przyrody i jej ochrony, zachowań jakie z niej wynikają oraz pomoc dzieciom w budowaniu 
relacji z rówieśnikami. Podczas zajęć uczestnicy dokładnie zapoznają się z jednym, szczególnym 
miejscem w lesie i będą je obserwować w zmieniających się porach fenologicznych. Przez warsztaty 
prowadzić nas będzie opowieść, dzieci będą gromadzić „leśne skarby" podczas każdej pory roku. 
Zajęcia odbywać się będą w kilku większych kompleksach leśnych na terenie miasta, np.: Lasy 
Murckowskie, lasy w dzielnicy Giszowiec i Ligota, Katowicki Park Leśny, Zespół Przyrodniczo- 
Krajobrazowy Szopienice-Borki. Z warsztatów skorzystają ok. 108 osób (dwukrotnie 54 os.)

4. Warsztaty sezonowe obejmujące drugie z dwóch spotkań w ciągu roku szkolnego z jedną 
zgłaszającą się do projektu klasą, trwające 4h lekcyjne i realizowane są wg programu "Przyrodnicze 
Katowice - jesienią i wiosną". Warsztaty skierowane są do uczniów katowickich szkół i odbywać się 
będą w lasach na terenie Katowic. Podczas zajęć uczestnicy porównają las podczas dwóch różnych pór 
roku, za pomocą zmysłów sprawdzą, jak wygląda, brzmi i pachnie wiosną w odniesieniu do ostatniej 
wspólnej wizyty w lesie, która odbyła się jesienią. Z warsztatów skorzystają ok. 162 osoby.

Wszystkie wyżej wymienione warsztaty odbywać się będą na terenie Katowic, w zależności od programu 
będą to nieużytki w pobliżu szkół, parki (np. Park Kościuszki, Katowicki Park Leśny) lub lasy w dzielnicach 
Giszowiec, Ligota, Muchowiec, Kokociniec, Murcki, Borki, Szopienice, Ochojec.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania planuje się zakup kompletu materiałów biurowych.

W ramach realizacji zadania konieczne jest prowadzenie księgowości.

W ramach zadania "Przyrodnicze Katowice" będą miały miejsce także koordynacja i promocja projektu 
Zadania te wykonywane będą w ramach wkładu własnego PEŻ.

Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatów 
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/ 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika
Przeprowadzenie
przyrodniczych
terenowych

60 sztuk 
warsztatów

60 sztuk warsztatów Umowy zlecenie; rachunki, 
deklaracje ZUS, lista 
przeprowadzonych warsztatów;

Przeprowadzenie
przyrodniczych
terenowych

240 h 
warsztatów

240 h warsztatów Umowy zlecenie; rachunki, 
deklaracje ZUS, lista 
przeprowadzonych warsztatów;



Przeprowadzenie przyrodniczych 
warsztatów terenowych dla ok. 540 
osób

Ok. 540 uczestników 
warsztatów

Umowy zlecenie; rachunki, 
deklaracje ZUS, lista 
przeprowadzonych warsztatów;

Zakup kompletu materiałów 
biurowych

Zakup kompletu 
materiałów 
biurowych o wartości 
200,00 zł

Faktury

Obsługa księgowa projektu Usługa księgowa o 
wartości 200,00 zł

Faktury

(rótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, 
które będą wykorzystane w realizacji zadania_________________________________________________________
Celem Fundacji Pracownia Edukacji Żywej (PEŻ) jest wspieranie edukacji, nauki, ochrony przyrody i 
środowiska, ochrony zwierząt dzikich i udomowionych, promocja i ochrona zdrowia oraz pomoc 
społeczna (statut Pracowni §10). PEŻ od wielu lat prowadzi warsztaty terenowej edukacji przyrodniczej. 
Osoby tworzące fundację posiadają duże doświadczenie zawodowe, zarówno edukacyjne, jak i 
organizacyjne. Współpracowały z wieloma organizacjami i instytucjami, m.in.:
Śląskim Ogrodem Botanicznym, Pałacem Młodzieży w Katowicach, Międzynarodowym Miasteczkiem 
Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku; Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Ojcowskim Parkiem Narodowym, Uniwersytetem 
Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim Dzieci, Uniwersytetem Rolniczym 
w Krakowie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
różnymi Gminami, ODE "Źródła", Fundacją SOS Dla Zwierząt, Fundacją Szafa Gra, Fundacją Zielonej Ligi, 
świetlicami środowiskowymi, Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach, szkołami edukacji 
pozaformalnej.
Od roku 2014 Pracownia Edukacji Żywej zrealizowała wiele projektów edukacyjnych skierowanych 
głównie do uczniów szkół: "Edukacja ekologiczna realizowana przez Pracownię Edukacji Żywej w 
2014/2015 (a także 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/20; 2020/21) roku w 
województwie śląskim"; "Badamy, poznajemy, chronimy. Program edukacyjny na rzecz czynnej ochrony 
przyrody w lasach Nadleśnictwa Rybnik w latach 2014/2015"; "Ekologiczny Survival"; "Mały Artysta w 
Naturze"; "Świadoma przyszłość - poznać siebie, aby zrozumieć świat"; "Twórczy ruch z dziećmi"; 
"Przyrodnicze Katowice" (od 2015 r.), "Recykling, czyli powrót do natury"; "(Roz)poznawanie natury". 
Od 2016 roku fundacja prowadzi również rodzinne wyjazdy przyrodnicze pn. "Krąg Leśnych Rodzin" oraz 
rodzinne gry terenowe.
Program "Przyrodnicze Katowice" trwa już od 2015 roku (odbyło się już 12 edycji) i wzięło w nim udział 
ponad 10200 dzieci katowickich szkół. Otwarła go konferencja skierowana do ponad 100 uczestników. 
Odbyły się również dwa kameralne spotkania z nauczycielkami, ponad 90 audycji w Radio Katowice i 4 
edycje konkursu plastyczno-literackiego.

Podczas realizacji zadania wykorzystane zostaną zasoby kadrowe:
• Alicja Kloczkowska - instruktorka warsztatów, koordynacja zadania
• Agata Kloczkowska - instruktorka warsztatów, promocja projektu
• Księgowa - obsługa księgowa zadania

Podczas realizacji zadania wykorzystane zostaną zasoby rzeczowe:
• biuro (ul. Kopernika 14 w Katowicach)
• drukarka laserowa
• laminarka
• pomoce dydaktyczne - książki (przewodniki, atlasy, klucze do oznaczani), lupy, pojemniki do

obserwacji owadów, podsłuchiwacze owadów, lornetki, mikroskopy, drewniane memory 
edukacyjne, odlewy tropów zwierząt __________________________



• inne pomoce - podkładki, koce piknikowe, karimaty, termosy, materiały plastyczne, kubeczki do 
napojów, tarpy, slackline, butelki do obserwacji wodnych, siatki do łowienia, lunety do 
obserwacji podwodnych, luminoskopy, liny, miarki

• strona www PEŻ www.pez.org.pl oraz profil FB www.facebook.com/edukacjazywa/

IV. Sziacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1 . Wynagrodzenie dla edukatorów 24000,00
2. Zakup materiałów biurowych 200,00
3. Obsługa księgowa projektu 200,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 24 400,00 10000,00 14 400,00

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)* /-zalegaf-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.

PRACOWNIA EDUKACJI ŻYWE1
P R E Z E S  Z A R Z Ą D U

.........(lętiCtjĄ-..........

.........................dr-Maja Głowacka .............
Data O&M.£01?..

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

http://www.pez.org.pl
http://www.facebook.com/edukacjazywa/

