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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: Fundacja Action-Life, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000515100, Kod pocztowy: 02-
907, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Jodłowa , Numer posesji: 23B,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Mokotów (dzielnica), Strona www: Brak,
Adres e-mail: kontakt@fundacjaactionlife.pl, Numer telefonu: 604162590,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Jakub Nowak
 
Adres e-mail: kontakt@fundacjaactionlife.pl Telefon: 
695163541

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Bieg SGGW

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.05.2020 Data
zakończenia

31.05.2020

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

Bieg SGGW to inicjatywa studentów zapoczątkowana kilkanaście lat temu. Wydarzenie, które
początkowo miało na celu pobudzenie społeczności akademickiej SGGW do aktywności fizycznej na
terenie Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy z każdym rokiem przyciągało coraz więcej biegaczy,
chcących zmierzyć się z przełajową trasą, mieszkańców nie tylko Warszawy ale również
województwa Mazowieckiego. Podczas ostatniej edycji w 2019 roku na starcie pojawiło się ponad
400 zawodników, w tym miłośnicy nordic walking oraz dzieci, dla których zostały zorganizowane
zmagania na dystansach dostosowanych do ich wieku.

Podczas Biegu SGGW przeprowadzana zostanie seria zawodów sportowych. Na wyznaczonej na
terenie kampusu SGGW trasie przełajowej od samego rano miłośnicy biegania rywalizować będą na
poszczególnych dystansach i w odpowiednio wyznaczonych grupach wiekowych. Po serii wyścigów
dla dzieci i młodzieży (uczestnicy do 16 roku włącznie) będzie miał miejsce główny bieg podczas
imprezy, czyli bieg na 5km. Następnie odbędzie się rywalizacja w ramach Nordic Walkingu. Każdy
bieg będzie poprzedzony przeprowadzoną rozgrzewką dla uczestników.

Wstępny plan godzinowy wydarzenia:
10:00 - Biegi dla dzieci
12:00 - Bieg na 5km
13:00 - zawody Nordic Walking

Uczestnicy od razu po biegu i marszu będą mogli posilić się w specjalnie przygotowanym namiocie i
odpocząć w miasteczku biegowym zlokalizowanym na terenach należących do SGGW. Dla każdego z
nich czekać będzie dodatkowo specjalnie przygotowany medal, woda, numer startowy wraz z
chipem umożliwiającym pomiar czasu. Najlepsza trójka w każdej kategorii w biegu głównym i
imprezie Nordic Walkingowej otrzyma pamiątkowych puchar. Wręczanie nagród będzie następować
po zakończeniu poszczególnego wyścigu.

Kategorie biegu głównego i nordic walkingu (24 kategorie)
K16, K20, K30, K40, K50, K60+ (w sumie sześć kategorii kobiecych w każdym wydarzeniu)
M16,M20,M30,M40,M50,M60+ (w sumie sześć kategorii męskich w każdym wydarzeniu)

Nad całością wydarzenia będzie czuwać profesjonalny zespół medyczny.

Miejsce realizacji

Teren kampusu SGGW - Dzielnica Ursynów m. st Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Aktywizacja społeczności (dzieci,
młodzieży i dorosłych)

300 osób uczestniczących w
zawodach biegowych we
wszystkich kategoriach
łącznie

Lista uczestników

Popularyzacja Nordic Walkingu 100 osób uczestniczących w
zawodach Nordic Walkingu

Lista uczestników

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Action-Life od początku działalności realizuje projekty, których odbiorcami są mieszkańcy
Województwa Mazowieckiego. W ciągu kilku lat istnienia Fundacja zorganizowała szereg działań
związanych z promocją aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia, edukacyjnych, warsztatów dla
dzieci w szkołach i podczas letniego wypoczynku, a także badań społecznych na temat profilaktyki
uzależnień i stosowania środków psychoaktywnych przez dzieci w wieku szkolnym.
Zorganizowaliśmy także wiele imprez sportowych na terenie Mazowsza, współtworzyliśmy
wydarzenia kulturalne. Fundacja realizowała projekty społeczne mające na celu promocję zdrowego
stylu życia. Współrealizowane przez Fundację wydarzenie Wybiegaj Krew i Szpik na PGE
Narodowym zostało wybrane imprezą roku M. St. Warszawy w 2019 roku. W 2020 roku Polski
Związek Lekkiej Atletyki powierzył organizację Mistrzostw Polski Kobiet w Biegu na 5km Fundacji
Action-Life -wydarzenie zostanie rozegrane podczas charytatywnego Mokotowskiego Biegu SGH.
Fundcja wspierała przez 4 lata organizację Orlen Warsaw Marathon, współpracuje i wspiera
Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- Organizacja Akademii Sportu Akademickiego, projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa wyższego, w ramach którego prowadzona była ogólnopolska kampania promująca
zdrowy i aktywny tryb życia wśród środowiska studenckiego. Projekt realizowany w oparciu o media
akademickie, jak również wydarzenie „Akademicki Dzień Sportu”
- partner organizacyjny zimowej szkoły liderów „Bliżej Demokracji” tygodniowej szkoły, podczas
której uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę, która usprawni ich aktywność
społeczną i doskonali okazją do rozwoju. Warsztaty i zajęcia prowadzone były przez zawodowych
trenerów, dziennikarzy oraz ludzi ze świata biznesu i mediów. Projekt
adresowany do uczestników z Polski, Gruzji i Ukrainy. Projekt dedykowany do społeczności
studencko – akademickiej, przedstawicieli organizacji obywatelskich i think-tanków – osób
do 30 roku życia.
- analiza desk research i raport branżowy dla PKO BP dotyczący rynku biegowego w Polsce – 2016
- partner organizacyjny w projekcie „Aktywni Studenci” - Dwudniowych szkoleniach medialnych dla
przedstawicieli organizacji akademicko – studenckich działających w Polsce
mających za zadanie pomóc przedstawicielom młodego pokolenia w kontaktach z mediami.
- organizacja licznych wydarzeń społecznych promujących aktywny i zdrowy tryb życia, w tym we
współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt ogólnopolski),
Ministerstwem Obrony Narodowej (projekt ogólnopolski) i Ministerstwem Sportu i Turystyki
(projekt ogólnopolski) – 2016
- organizacja licznych wydarzeń społecznych promujących aktywny i zdrowy tryb życia, w tym we
współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i M. St. Warszawa – 2017
- organizacja i współorganizacja licznych wydarzeń społecznych skierowanych do osób w różnym
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wieku we współpracy z samorządem terytorialnym m.in. Urzędem Dzielnicy
Białołęka M. St. Warszawa, Urzędem Dzielnicy Wawer M. St. Warszawa, Urzędem Dzielnicy Ochota
M. St. Warszawa, Urzędem Miasta Sierpc.
- współorganizacja cyklu wydarzeń społecznych promujący aktywny i zdrowy tryb życia w
województwie Warmińsko-Mazurskim we współpracy z samorządem terytorialnym, jak
również lasami Państwowymi – 2015 i 2016
- Fundacja była partnerem organizacyjnym Kongresu Liderów Rzeczpospolitej w 2016 i 2017 roku.
- Fundacja jest od 2015 roku organizatorem największego wolontariatu sportowego w Polsce. Rok
rocznie organizuje pracę i zarządza zespołem blisko 2000 wolontariuszy wspierających Orlen
Warsawa Marathon. Poprzez wolontariat organizacja uczy zaangażowania społecznego, otwartości
na drugą osobę, przekazując pozytywne wzorce.
- wspiera i organizuje wolontariat sportowy podczas licznych wydarzeń takich jak:
Biegi Triady Biegowej w Warszawie (Bieg Niepodległości, Bieg Powstania Warszawskiego, Bieg
Konstytucji), Biegnij Warszawo, Praskiej Dyszki, Pucharu Króla Jana III Sobieskiego, itd.)
- Fundacja Action-Life zrealizowała dla Ministerstwa Sprawiedliwości projekt „Nowoczesne formy
przekazu wykorzystane w profilaktyce” – projekt profilaktyczny realizowany w ramach Funduszu
Sprawiedliwości. Projekt opierający się na działaniach w sieci oraz spotkaniach w szkołach.
- Fundacja zrealizowała projekty profilaktyczki przestępczości, przemocy i uzależnień w ramach
"Funduszu Sprawiedliwości", którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach
których zorganizowała warsztaty dla ponad 5000 dzieci i młodzieży i konkursy filmowe.
- Fundacja od 2016 roku współpracuje z Oddziałem Zewnętrznym wWarszawie – Bemowie, Aresztu
Śledczego w Warszawie – Białołęce, realizując działania resocjalizacyjne, głównie opierające się na
resocjalizacji poprzez sport (w załączniku pisma)
- Fundacja zrealizowała projekt opierający się na warsztatach, spotkaniach i konferencjach dla
Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dotyczący
zdrowia prokreacyjnego w Polsce, projekt 2 letni. (2017-2018)
- Współorganizacja konferencji i webinariów w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia
publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia (2017) – projekt finansowany przez
Ministerstw Zdrowia.

Fundacja w swoich działaniach współpracuje z licznymi organizacjami i placówkami oświaty. W
ramach projektu Fundacja podejmie współpracę m.in. z Radiem Warszawa, Związkiem Harcerstwa
Rzeczpospolitej, Akademickim Związkiem Sportowym, Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Stołecznym Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

Fundacja Actiion-Life dotychczas realizowała:
1) Organizacja XVII Biegu Niepodległości – we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa
Białołęka
2) Organizacja wolontariatu podczas Biegu przez Most - we współpracy z Urzędem Dzielnicy
Warszawa Białołęka
3) Organizacja wolontariatu podczas Wawerskiej Piątki - we współpracy z Urzędem Dzielnicy
Warszawa Wawer
4) Organizacja Biegu Wdzięczności w Warszawie- we współpracy z Centrum Opatrzności Bożej w
Warszawie
5) organizacja Bieg Ordona z okazji 184 rocznicy heroicznej i bohaterskiej obrony Reduty nr 54-
we współpracy z UrzędemWarszawa Ochota
6) Ochockie Biegi Przełajowe - we współpracy z UrzędemWarszawa Ochota
7) Sierpecką Dziesiątkę - we współpracy z Urzędem Miasta Sierpc (4 edycje)
8) MTZ BHP Bieg Gregoriowiusa z Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy,
9) KormoRun Bieg Pstraga w Swaderkach,
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10) Bieg Tęczowe Łowisko u Źródeł Łyny z Nadleśnictwem Nidzica
11) Bieg Bartbo z Nadleśnictwem Nowe Ramuki
12) organizacja wolontariatu sportowego podczas Orlen Warsaw Marathon (2015, 2016, 2017 i
2018)
13) organizacja wolontariatu sportowego podczas Biegu TropemWilczym (2015)
14) organizacja wolontariatu sportowego podczas Biegu Praska Dycha (2014)
15) wsparcie organizacji wolontariatu sportowego podczas Biegu Niepodległości w Warszawie
(2015)
16) wsparcie organizacyjne XXX Biegu Niepodległości w Warszawie (2018)
17) Organizacja Pucharu Króla (cykl imprez sportowych) - 2016 (dofinansowano z Ministerstwa
Obrony Narodowej)
18) Organizacja Pucharu Króla (cykl imprez sportowych) - 2017 i 2018 (dofinansowano z MSiT)
19) Organizacja Biegu SGH - 2018 i 2019 (dofinansowano z MSiT)
20) Organizacja Grand Prix Warszawy w Nordic Walking - 2017 i 2018 (dofinansowano z MSiT)
21) organizacja biegu o puchar prezesa firmy Schenker - 2017 i 2018
22) organizacja Biegu SGGW (dofinansowano z MSiT 2018, 2019)
23) organizacja Wybiegaj Krew i Szpik na PGE Narodowym - impreza roku 2019 M. St. Warszawy
24) organizacja Maratonu z okazji Święta Niepodległości przy Ambasadzie Polskiej w Bernie
(Szwajcaria), projek realizowany we współpracy z Polską Ambasadą w Szwajcarii.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe:
• wyposażenie niezbędne do wyznaczenia trasy biegu - paliki, taśmy
• brama startowa
• w pełni wyposażone biuro
• namioty i sprzęt pozwalający stworzyć w dniu imprezy zaplecze organizacyjne
• podest sceniczny
• płotki ochronne
• nagłośnienie

Zasoby ludzkie:

Na zasoby ludzkie składać się będzie zespół wolontariuszy (15 osób), którzy będą zaangażowani w
pracę w dniu zawodów oraz zespół organizacyjny, który tworzyć będą następujące osoby:

Jakub Piotr Nowak, Prezes Zarządu Fundacji Action-Life, aktywny działacz społeczny i sportowiec.
Ukończył studia z inżynierii środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i studia
magisterskie z Technologii Energii Odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Koordynator główny wolontariatu podczas Orlen Warsaw Marathon 2014. Wspierał
organizacyjnie i logistycznie organizację wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych
m.in Biegu TropemWilczym, Biegu Praska Dycha, Biegu "She Runs the Night" itd. Wolontariusz
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” oraz Centrum Opatrzności Bożej.
Doświadczenie zawodowe zbierał w Sport Evolution i S-ka Spółka Jawna jako ekspert sprzętowy, w
Grupie Bio Alians jako analityk biznesowy, oraz wspierając firmę Adidas Polska przy kolekcjach
sportowych. Instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w ramach swojej funkcji organizował
obozy, konferencje i szkolenia dla młodzieży, w tym międzynarodowe. Pełnił funkcję wice
komendanta Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wieloletni Członek Zarządu
Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czołowy Polski
zawodnik lekkoatletyczny. Reprezentant Polski. Będzie odpowiedzialny za koordynacje projektu.
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Artur Słomka- absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku
dietetyka. Instruktor Sportu o specjalizacji piłka siatkowa. Aktywny działacz w Akademickim
Związku Sportowym, Prezes KU AZS SGGW oraz Członek Zarządu AZS Warszawa. Współorganizator
licznych wydarzeń sportowych z ramienia AZS- Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w
biegach przełajowych, Akademickie Mistrzostwa Polski, Z SKS-u do AZS-u, Zawsze Pierwszy.
Dodatkowo prelegent na szkoleniach dla młodych osób zaangażowanych w działalność sportowa
uczelni wyższych. Organizator zawodów w piłce siatkowej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na
zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Członek Biura Organizacyjnego Polskiej
Reprezentacji Uniwersjadowej Taipei 2017.

Barbara Kubiak - geograf, edukator, organizator i wychowawca kolonii i obozów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży oraz licznych szkoleń m.in. dla wychowawców i instruktorów. Kierownik
projektów kształceniowych oraz wydarzeń istotnych społecznie skierowanych do kilkutysięcznej
grupy odbiorczej. Trener siatkówki PZPS.

Tomasz Mileszyk - Ukończył studia z zarządzania. Wieloletni instruktor harcerski, organizator wielu
lokalnych akcji społecznych - gry miejskie, biegi leśne i akcje charytatywne. Uczestnik wielu szkoleń
o tematyce edukacyjnej, członek Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania w Sporcie na UW "Get
Ready".

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Medale, statuetki, puchary 4000,0    

2. Działania marketingowe 500,0    

3. Obsługa medyczna 700,0    

4. Posiłek regeneracyjny 2000,0    

5. elektroniczny pomiar czasu 2000,0    

6. koordynator projektu 800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

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;

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;
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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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