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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: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BANKÓWKA, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja uczniowskich klubów sportowych: 20, Kod pocztowy: 05-220, Poczta:
Zielonka, Miejscowość: Zielonka, Ulica:Wilsona, Numer posesji: 34/36, Województwo:
mazowieckie, Powiat: wołomiński, Gmina:m. Zielonka, Strona www: https://uksbankowka.pl,
Adres e-mail: zielonka.bankowka@gmail.com, Numer telefonu: 502365691,
 
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)

Dariusz Jachacy
 
Adres e-mail: jangcy@autograf.pl Telefon: 502365691

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Po zdrowie z Bankówką! Turniej unihokeja.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.03.2022 Data
zakończenia

12.06.2022

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

Zorganizowanie turnieju unihokeja z różnego rodzaju konkursami sportowymi dla ok. 100 dzieci w
przewidywanym terminie II kwartał 2022 r w zależności od dostępności hali. Grupa docelowa to
dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Polski.
Zasięg działania jest ponadpowiatowy. We wcześniej organizowanych przez nas turniejach udział
brały np. drużyny z Trzebini /województwo małopolskie, powiat chrzanowski/, Józefiny /powiat
grodziski, gmina Żabia Wola/, Łochowa /powiat węgrowski/, Orzysza / województwo warmińsko-
mazurskie/, Żabiego Rogu /powiat ostródzki, gmina Morąg, województwo warmińsko-mazurskie/.
Uczestnicy i ich opiekunowie poprzednich zawodów zawsze doceniali sportowe i rekreacyjne, ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych walory organizowanych przez UKS Bankówka
wydarzeń. Nacisk położony był na promowanie sportowej rywalizacji, zasad fair play. W
planowanym wydarzeniu oprzemy się na swoim bogatym dotychczasowym doświadczeniu
organizacyjnym i merytorycznym.
UKS Bankówka od 20 lat prowadzi amatorską sekcję sportową, w której realizuje na najwyższym
poziomie szkolenie sportowe z unihokeja dla ponad 100 zawodników z ogromnymi sukcesami.
Czynnie uczestniczymy we współzawodnictwie sportowym - zarówno organizując zawody sportowe
u siebie, jak i na turniejach wyjazdowych organizowanych na terenie Polski.
Aktualnie obserwuje się narastający problem umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego wśród
dzieci i młodzieży. Psycholodzy zwracają uwagę na różnorakie uzależnienia coraz młodszych osób od
internetu, telefonu, gier komputerowych, życia w wirtualnym świecie portali społecznościowych.
Narastają problemy w relacjach międzyludzkich, słabną więzi towarzyskie i poszanowanie dla
tradycyjnych wartości i ideałów. Przedstawione problemy powodują również ujemne skutki
zdrowotne, rozwój chorób cywilizacyjnych (otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, depresja), brak
aktywności fizycznej, jak również sprzyjają popadaniu w nałogi.
Mając na uwadze przede wszystkim promowanie zdrowego trybu życia, upowszechnianie kultury
fizycznej wśród młodych uczestników, przedstawiona oferta pozwala na optymalne
zagospodarowanie czasu wolnego, w kulturalnym, bezpiecznym otoczeniu.
Projekt jest bardzo ważny dla społeczności, gdyż to możliwość wzięcia udziału we
współzawodnictwie sportowym jest najlepszą zachętą dla młodych osób do podjęcia i regularnego
uprawiania sporu, do wyrobienia zdrowych nawyków.
W podejmowanych działaniach zawsze dochowujemy należytej staranności w zakresie funkcji
informacyjnych na temat organizowanego wydarzenia. Informacje te pojawiają się w mediach
społecznościowych / Facebook, Instagram/, lokalnej prasie, na plakatach.
Ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji zadania to choroby zawodników.

Miejsce realizacji

Mając wstępną rezerwację, przewidujemy, że planowane wydarzenie odbędzie się w komfortowej
hali widowiskowo - sportowej z pełnym zapleczem sanitarnym Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce
przy ul. Łukasińskiego 1/3. UKS Bankówka dysponuje niezbędnym wyposażeniem i sprzętem
sportowym. Miejsce realizacji zadania to dostępny obiekt sportowy na terenie powiatu
wołomińskiego.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

zorganizowanie sportowego turnieju 1 turniej plakaty, informacje w
mediach społecznościowych

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

Charakterystyka oferenta

UKS Bankówka Zielonka od 20 lat samodzielnie lub we współorganizacji uczestniczy w licznych
rozgrywkach sportowych zaplanowanych dla danej kategorii przez Polski Związek Unihokeja czy też
innych organizatorów. Realizujemy każdego sezonu wiele wydarzeń sportowych na terenie powiatu
wołomińskiego, jak również wyjazdów na mecze organizowane w miejscowościach poza terenem
powiatu wołomińskiego i Mazowsza. Zawsze godnie reprezentujemy region mazowiecki na arenie
ogólnopolskiej. Dokładamy wszelkich starań w zapewnieniu właściwej prezentacji naszej małej
ojczyzny - ziemi mazowieckiej.

Zapewniamy uczestnikom profesjonalną organizację oraz maksimum bezpieczeństwa. W
podejmowanych decyzjach zawsze kierujemy się dobrem zawodników.

W wyniku zaufania do naszego bogatego doświadczenia i profesjonalizmu w 2019 r. Polski Związek
Unihokeja po raz pierwszy w historii rozgrywek powierzył nam współorganizację pierwszej edycji
Pucharu Polski w Unihokeju ( w terminie 25.05.2019 r. w Zielonce).

Nasze osiągnięcia zostały też wysoko ocenione w klasyfikacji klubów prowadzonej przez Instytut
Sportu / Zespół Sportu Młodzieżowego/ w Warszawie. Uzyskaliśmy wysoką notę 148 pkt dzięki
czemu Ludowe Związki Sportowe wsparły nasze działania.

UKS Bankówka od wielu lat realizuje zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej. Poniżej przedstawiamy dane o wcześniejszej działalności w zakresie realizacji tego
typu zadań :

2019 r.
PN - Wsparcie udzielone przez Burmistrza Miasta Zielonka na realizację zadania publicznego
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w zakresie wynikającym z umowy
nrWS.032.49.2019
U – Wsparcie udzielone przez Burmistrza Miasta Zielonka na realizację zadania publicznego
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w zakresie wynikającym z umowy nr
WS.032.60.2019

2020 r.

U – Wsparcie udzielone przez Burmistrza Miasta Zielonka na realizację zadania publicznego
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„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w zakresie wynikającym z umowy nr
WS.032.831.2020

2021 r.
U – Wsparcie udzielone przez Burmistrza Miasta Zielonka na realizację zadania publicznego
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w zakresie wynikającym z umowy nr
WS.032.98.2021

Ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
zorganizowaliśmy w 2020 r. dwa projekty - "Zielonka Florball Cup 2020" (Umowa W/UMWM-
UU/UM/ES/3862/2020) oraz "Po zdrowie z Bankówką" ( Umowa nr
W/UMWM/UU/UM/ES/2915/2020 )

Poza wyżej wymienionymi zadaniami publicznymi możemy poszczycić się zaufaniem, jakim
obdarzyło nas Ministerstwo Turystyki i Sportu, powierzając dwukrotnie realizację zadania
Rządowego Programu ,,Klub ‘’

W ramach innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów, gdzie
niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty otrzymaliśmy ,,granty’’:
- w 2016 roku zgodnie z umową 2016/0113/3427/Sub.D/DS-Klub/16/JD
- w 2019 roku zgodnie z umową 2019/2144/3427/Sub.D/DS-KLUB/14/BS

Corocznie od pięciu lat organizujemy "Turniej Niepodległości", pozyskując w kilku ostatnich latach
wsparcie z Powiatu Wołomińskiego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Realizowaliśmy projekty w ramach współorganizacji okolicznościowych turniejów sportowych z
Powiatem Wołomińskim:
Turniej Unihokeja z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11.11.2017 - zasięg
ponadpowiatowy
Turniej Unihokeja z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11.11.2018 - zasięg
ponadpowiatowy
Turniej Unihokeja z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11.11.2019 - zasięg
ponadpowiatowy
Turniej Unihokeja z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11.11.2020 - zasięg
ponadpowiatowy
Turniej Unihokeja z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11.11.2021 - zasięg
ponadpowiatowy
oraz turniejów w ramach rozgrywek Polskieo Związku Unihokeja :
Półfinał Mistrzostw Polski w kategorii Junior Młodszy 23-24.03.2019 - zasięg ogólnopolski
Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w Unihokeju w kategorii Młodzików 12.05.2019 - zasięg
ogólnopolski

Ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
zorganizowaliśmy w 2020 r. dwa projekty - "Zielonka Florball Cup 2020" (Umowa W/UMWM-
UU/UM/ES/3862/2020) oraz "Po zdrowie z Bankówką" ( Umowa nr
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W/UMWM/UU/UM/ES/2915/2020 )

Finał Ekstraligi Mężczyzn w Unihokeju - maj 2021 - zasięg ogólnopolski
Finał Mistrzostw Polski w Unihokeju w kategorii juniorka starsza w Unihokeju - 2021 - zasięg
ogólnopolski

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

2.1.Zasoby kadrowe :

1. TRENER I kat. junior - licencja trenerska nr 199
Kariera zawodnicza -najbardziej utytułowany zawodnik w historii polskiego unihokeja, 9 – krotny
medalista mistrzostw Polski Seniorów w tym 2 – krotny Mistrz Polski w sezonie 2014 i 2017;
-jako zawodnik wielokrotnie wybierany do drużyny ALL STARS (najlepszy prawy napastnik sezonu
2013;2014;2015;2016;2017 i 2018),
-zdobywca ,,Kryształowej Kuli’’ MVP sezonu 2015,
-najlepszy zawodnik sezonu w 2015 i 2018,
-5- krotny uczestnik Mistrzostw Świata,
- zdobywca Pucharu Polski 2019
- aktualny zawodnik Reprezentacji Polski

Kariera i doświadczenie trenerskie –
-trener wicemistrzów Polski w kategorii junior starszy kwiecień 2019 z drużyną UKS Bankówka
Zielonka;
-II trener Reprezentacji Polski U19 na Mistrzostwach Świata Dywizja B 8-12 maja 2019 roku w
Halifax ( Kanada )

2. TRENER II kat. junior - licencja trenerska nr 192
Kariera zawodnicza :
- 8 – krotny medalista mistrzostw Polski Seniorów, w tym 2 – krotny Mistrz Polski w sezonie 2014 i
2017;
-5- krotny uczestnik Mistrzostw Świata
- zdobywca Pucharu Polski 2019
- aktualny zawodnik Reprezentacji Polski

Kariera i doświadczenie trenerskie –
-trener wicemistrzów Polski w kategorii junior starszy kwiecień 2019 z drużyną UKS Bankówka
Zielonka;

3. TRENER I kat. młodzik – licencja trenerska nr 201
Kariera zawodnicza -10 -letnia kariera zawodnicza w zielonkowskich klubach: MUKS Zielonka i UKS
Bankówka.

Kariera i doświadczenie trenerskie –
Od sezonu 2016/2017 trener grup juniorskich w UKS Bankówka Zielonka, z którymi odnosił sukcesy
na arenie ogólnopolskiej , m.in. wicemistrzostwo Polski Juniorów Młodszych w sezonie 2018/2019 i
Mistrzostwo Polski Młodzików w sezonie 2018/2019.
Koordynator udziału drużyn młodzieżowych UKS Bankówka Zielonka w międzynarodowym turnieju
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unihokejowym OstravaCup 2018 i 2019.

4. TRENER I kat. dzieci - instruktor unihokeja – legitymacja instruktorska nr 203, doświadczenie w
prowadzeniu treningów unihokeja od 2014 roku.Od 2016 roku samodzielne prowadzenie grup
dziecięcych w UKS Bankówka Zielonka, trener drużyny w kategorii dzieci, która zajęła w 2018 r. II
miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Dzieci w unihokeju.

2.2. Zasoby rzeczowe:
Zasoby rzeczowe będące w posiadaniu oferenta to sprzęt sportowy i wyposażenie: bandy, bramki,
znaczniki, stroje bramkarskie, kaski bramkarskie, koszulki treningowe, koszulki rozgrzewkowe, stroje
meczowe ( koszulka, spodenki , getry); rollery fizjoterapeutyczne, apteczki medyczne.

2.3.Zasoby finansowe własne:
1. składki członkowskie – wysokość średniomiesięcznej składki członkowskiej od osoby w 2019 r.
kształtowała się na poziomie 40 zł
2. darowizny
3 dotacje
Zasoby niefinansowe własne:
Wolontariat długoterminowy:
- pranie strojów zawodników i ręczników meczowych, obsługa techniczna

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Sędziowanie / 4 sędziów/ 1 000,00    

2. Opieka medyczna 600,00    

3. Wynajem hali 400,00    

4. Woda i zdrowe przekąski / owoce,
warzywa i in./ dla dzieci

1 800,00    

5. Koordynator turnieju 500,00    

6. Obsługa techniczna / 3 osoby -
protokolant, spiker, sekretariat
zawodów
/

750,00    

7. Medale i puchary, dyplomy 2 400,00    

8. Drobny sprzęt sportowy - piłeczki,
gumy, drabinki, pachołki, znaczniki

1 800,00    

9. Nagrody w konkursach (np. bidony,
getry, frotki)

600,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 850,00 9 850,00 0,00
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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;

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 (obligatoryjny - złożony elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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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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