
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*/niopobieronio*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Katowice

2. Rodzaj zadania publicznego*1 2 Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością

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

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI -  KOŁO W KATOWICACH,
al. Korfantego 8, Katowice
http://katowice.pzn.org.pl/
515915348 
KRS 0000012847

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

Wyłączenie jawności danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Osoba 
dokonująca wyłączenia: Marta Białowąs -  starszy inspektor w Wydziale 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja poradnictwa i spotkań integracyjnych dla osób z 
niepełnosprawnością wzroku

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 02.12.2022 Data 31.12.2022 
rozpoczęcia zakończenia

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

Celem, który chcemy osiągnąć przez realizację tego zadania jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością wzroku. 
Osoby niewidome i niedowidzące to często osoby już starsze, w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Dzięki 
organizacji poradnictwa i spotkań integracyjnych nastąpi poprawa samopoczucia, integracja ze środowiskiem, 
polepszenie sprawności fizycznej. W ramach zadania chcielibyśmy w siedzibie koła organizować:

1 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 1 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

http://katowice.pzn.org.pl/


a) Czwartkowe porady , tj. cykl 3 spotkań z przedstawicielami różnych zawodów (dietetycy , pracownicy socjalni 
MOPS w ramach wolontariatu) podczas, których będzie można porozmawiać o problemach z jakimi się spotykają 
osoby niewidome i o ewentualnych sposobach ich rozwiązania;

b) Integracyjne wtorki tj. wspólne rozmowy o problemach członków Koła, mają na celu poprawę stanu 
psychicznego i fizycznego Członków Koła (3 spotkania). Dla chętnych planujemy wspólne spacery, wyjazd na 
basen na Burowiec czy zabawę Mikołajkową.

Siedziba koła mieści się przy al. Korfantego 8 na parterze i jest czynna i dostępna dla członków w następujących dniach i 
godzinach: wtorek 13.00 -16.30, czwartek 12.00 -15.00.

Odbiorcami zadania są mieszkańcy Katowic z niepełnosprawnością wzroku tj. osoby niewidome lub słabowidzące oraz 
ich małżonkowie/przewodnicy czy asystenci. Planujemy udział 20 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania chcielibyśmy opłacić koszty związane z funkcjonowaniem lokalu oraz drobny poczęstunek na 
spotkania (kawa, herbata, cukier, ciasteczka). Koordynacja i obsługa zadania stanowi wkład osobowy członków zarządu 
koła. 4

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

organizacja spotkań integracyjnych dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku

lista obecności, zdjęcia
6 spotkań, 20 osób

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

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach funkcjonuje już od wielu lat. Główne kierunki

naszej działalności to organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Koła oraz wyjazdów, 

zarówno turnusów -  rehabilitacyjnych, jak i wycieczek rekreacyjnych. Nasze koło systematycznie 

organizuje kilka wyjazdów tego typu rocznie, są to między innymi wyjazdy edukacyjno-rehabilitacyjne i 

wyjazdy szkoleniowe (szkolenia komputerowe, czynności dnia codziennego, orientacja przestrzenna). 

W katowickim kole PZN organizujemy także imprezy kulturalne i okolicznościowe, między innymi Dzień 

Białej Laski czy spotkania opłatkowe dla członków koła. Zarząd Koła oraz wolontariusz biorący udział w 

zadaniu posiadają wieloletnie doświadczenie z pracą z osobami posiadającymi dysfunkcje wzroku.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Czynsz + (media: prąd, co, energia, 
itp.)

1 500,00

2. Poczęstunek (6 spotkań) 100,00
3. Obsługa zadania (wolontariat) 500,00



4.
Suma wszystkich kosztów realizacji za"dania 2 100,00 1 600,00 500,00

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 ewide ncją-*;
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.

......................................P.REZES.ZARZADU KOLA

....................................... PZN^KATOWICACH

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