
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*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 

Sfera zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności  
(Art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 
Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa w tym pierwszej pomocy, zachowań w 
sytuacjach kryzysowych i cyberbezpieczeństwa zadanie priorytetowe realizowane w 
ramach programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r (§5 pkt. 16 
Uchwały nr. XXV/301/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25.11.2020) 

 
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 oferenta: Stowarzyszenie RES 
Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe 
Numer KRS lub innej ewidencji: Stowarzyszenie zwykłe wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostwo Pruszkowskie pod numerem 59 
Adres siedziby: 05-816 Michałowice, ul. Partyzantów 7 
Strona www : www.stowarzyszenieres.pl 
Adres email: zarzad@stowarzyszenieres.pl 
 
 tel : 514 001 013 ; 605 601 228 

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

 
 
 
Rafał Wójcik, 514 001 013, rafal.wojcik@stowarzyszenieres.pl 
Maciej Jarmiński, 605 601 228, maciej.jarminski@stowarzyszenieres.pl 

 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   
1. Tytuł zadania publicznego Bezpieczny trening 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

15.08.2021 Data  
zakończenia 

12.11.2021 

3. Syntetyczny opis zadania(wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
Oferta Stowarzyszenia RES przewiduje zorganizowanie szkoleń dla trenerów / instruktorów / osób prowadzących zajęcia sportowe na terenie Gminy 
Michałowice z przeprowadzania Pierwszej Pomocy. Zajęcia mają na celu przeszkolenie w/w grupy osób w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z 
zajęć sportowych i aktywnych form spędzania czasu pod opieką trenerów, instruktorów lub osób prowadzących dane zajęcia. Oferta będzie kierowana 
przede wszystkim do osób prowadzących cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Oferta nie jest skierowana bezpośrednio do uczestników zajęć 
sportowych / rekreacyjnych, ale ma na celu zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa. Główne założenie projektu to teoretyczne i praktyczne 
przeszkolenie w rozszerzonym zakresie jak największej liczby instruktorów/trenerów/osób prowadzących cykliczne zajęcia dla mieszkańców naszej 
Gminy. Pozwoli i przyczyni się to do wzrostu bezpieczeństwa osób w nich uczestniczących. Wiedza oraz praktyczne jej wykorzystanie, jak również 
umiejętność wyboru i sposobu zastosowania materiałów i przyrządów dostępnych w apteczce to w obecnych czasach umiejętność wcale nie oczywista. 

 
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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



Mało kto pamięta z zajęć jak prawidłowo i skutecznie zatamować krwawiącą ranę czy zabezpieczyć zwichniętą lub złamaną kończynę. Osoby 
uczestniczące w szkoleniach będą miały możliwość poznania i wykonywania czynności dających możliwość uratowania czyjegoś zdrowia a często i życia, 
rozpoznania objawów i prawidłowej reakcji w przypadkach pośredniego lub bezpośredniego zagrożenia życia lub/i zdrowia. 
Przedmiotem oferty jest zorganizowanie szkoleń teoretycznych (2-3 godziny) i praktycznych (4-5 godzin) dla trenerów, instruktorów oraz osób 
prowadzących zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Michałowice. Szkolenia będą kładły nacisk na udzielanie pierwszej pomocy przede wszystkim w 
przypadkach kontuzji, problemów będących efektem uprawiania sportu (wszelkiego rodzaju złamania, zwichnięcia, rany cięte, powierzchowne, urazy 
głowy itd.). W ramach projektu największy nacisk będzie kładziony na praktyczne ćwiczenia, w ramach których będą realizowane symulacje zdarzeń 
mogących wystąpić podczas treningów m.in. złamań, zwichnięć, urazów głowy, resuscytacji dorosłych, młodzieży i dzieci, ran powierzchownych i 
głębokich prowadzących do krwotoków.  
Każdy podmiot organizujący treningi oraz formy aktywnego spędzania czasu, którego kadra trenerska / instruktorska przejdzie szkolenie otrzyma 
wyposażenie w postaci zestawu apteczki zawierającej niezbędne elementy umożliwiające przeprowadzenie działań pierwszej pomocy. W skład zestawu 
wchodzić będą dodatkowo elementy umożliwiające pomoc w przypadkach złamań / zwichnięć (np. szyny Kramera/SPLINT). Każda osoba, która ukończy 
szkolenie z wynikiem pozytywnym (ocena testu pisemnego oraz egzamin praktyczny) otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Podmiot, który 
reprezentuje osoba przeszkolona będzie mógł publikować informacje o posiadaniu przeszkolonej w tym zakresie kadry. 
W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 15 cykli szkoleniowych dla 5-cio osobowych grup. Szkolenia będą realizowane w terminach 
uzgadnianych z osobami zgłaszającymi chęć uczestnictwa i będą planowane przede wszystkim  w weekendy. Nie wykluczamy organizacji szkolenia w dni 
robocze po ustaleniu z przedstawicielami podmiotu, z którego wskazane osoby mają być przeszkolone. Na rzecz projektu dostosowane zostaną narzędzia 
on-line umożliwiające realizację zgłoszeń uczestników i ich rejestrację przez moduł kalendarza rezerwacji z ograniczeniem ilości miejsc na jedno szkolenie 
w danym terminie.  
 
Miejsce realizacji zadania- teren Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących ograniczeń 
epidemicznych. W ramach prowadzenia szkoleń będą stosowane zalecane środki ochrony osobistej. W przypadku zmiany ograniczeń związanych z 
pandemią będziemy wprowadzać odpowiednie zmiany dotyczące organizacji szkoleń. 
 
Grupa docelowa –Dokonaliśmy analizy ilości klubów sportowych oraz firm realizujących działalność w zakresie uprawiania sportu lub aktywnego 
spędzania czasu. Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice oraz danych dostępnych w Internecie 
stworzyliśmy wstępną listę takich podmiotów prowadzących zajęcia na terenie Gminy Michałowice do których będzie skierowana oferta Stowarzyszenia 
RES. Projektem będą objęci trenerzy / instruktorzy / osoby prowadzące zajęcia z poniżej wymienionych klubów sportowych oraz z pozostałych 
podmiotów, które zgłoszą się do cyklu szkoleń po ogłoszeniu uruchomienia projektu: 

 SKF ANPREL KP AMT 
 Uczniowski Klub Sportowy Jaguar 
 Mazowiecki Klub Karate Kyokushin 
 Stowarzyszenie Sportowe„Klub Golfowy Komorów” 
 Uczniowski Klub Sportowy„FC Komorów” 
 Uczniowski Klub Sportowy „Komorów” 
 Uczniowski Klub SportowyAkademia Koszykówki Komorów 
 Klub Sportowy Zdrowie 
 Klub Kolarski Komobike 
 Uczniowski Klub Sportowy„W Nowej Wsi” 
 Akademia Tenisowa Bavi 
 UKS Akademia Młodego Sportowca 
 HagalCravmaga 

Po uruchomieniu projektu będzie przeprowadzona akcja promocyjna i komunikacyjna wśród w/w klubów i podmiotów działających na terenie Gminy 
Michałowice. W momencie mniejszego niż planowane zainteresowania szkoleniami wśród w/w podmiotów działania komunikacyjne i promocyjne 
obejmą inne podmioty działające na terenie Gminy Michałowice oferujące treningi sportowe lub inną formę aktywnego spędzania wolnego czasu.  
W wyniku przeprowadzonych rozmów telefonicznych z przedstawicielami kilku podmiotów przewidzianych jako grupa docelowa w projekcie średnia 
ilość osób, które są zainteresowane tego rodzaju szkoleniem to 5 w każdym podmiocie. Grupą docelową jest 40 osób będących trenerami, 
instruktorami lub prowadzącymi zajęcia sportowe i rekreacyjne. W trakcie rozmów z przedstawicielami tych podmiotów otrzymaliśmy informacje 
potwierdzające bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem we wnioskowanym szkoleniu.  

 

 

 

 

 

 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Przeszkolenie osób (trenerów / instruktorów / 
opiekunów zajęć) z podstawowych zasad i metod 
udzielania Pierwszej Pomocy  40 osób 

Listy obecności,  
dokumentacja fotograficzna 

Wyposażenie podmiotów oferujących aktywności 
sportowe i/lub ruchowe dla mieszkańców Gminy 
Michałowice w niezbędny sprzęt umożliwiające 
skuteczne udzielenie Pierwszej Pomocy  

8 zestawów przekazanych 
podmiotom Protokoły przekazania 

 

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

Członkowie Stowarzyszenia RES posiadają kwalifikacje KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc) a jeden z Członków ma dodatkowo uprawnienia Instruktora 
Ratownictwa Drogowego PZM. Posiadanie Instruktora w strukturach Stowarzyszenia RES pozwoli na przeprowadzenie szkoleń w sposób formalny z 
zachowaniem wszystkich wymogów dotyczących tego typu szkoleń oraz oficjalne wystawienie certyfikatów dla uczestników którzy z pozytywnym 
efektem zdadzą egzamin kończący. W sumie Stowarzyszenie RES w grupie członków posiada 6 osób posiadających kwalifikacje KPP.  

 
Mocną stroną Stowarzyszenia RES jest posiadanie wśród aktywnych członków Instruktora Ratownictwa. Dzięki temu realizacja zadań szkoleniowych 
nie opiera się jedynie o przekazywaną wiedzę lecz posiadamy formalne podstawy do wystawiania certyfikatów ukończenia szkoleń z pierwszej 
pomocy oraz stosujemy wytyczne dotyczące zakresu i programu szkoleń stworzone na tego typu potrzeby. Szkolenia prowadzone przez 
Stowarzyszenie RES zawsze bazują na aktualnych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji i są zgodne z najnowszymi procedurami.  

 

Członkowie Stowarzyszenia RES od lat działają społecznie, na zasadach wolontariatu w ramach projektów kierowanych do mieszkańców Gminy 
Michałowice oraz gmin sąsiadujących. Dodatkowo wszyscy Członkowie Stowarzyszenia RES na zasadzie wolontariatu od lat biorą aktywny udział w 
realizowanych przez KlubMAK (Moto Auto Klub) działaniach propagujących metody i zasady udzielania Pierwszej Pomocy.  

 
Członkowie Stowarzyszenia RES brali aktywny udział w projekcie „Dzień Bezpieczeństwa w Gminie Michałowice” który był realizowany w 2020r., 

prowadzili szkolenia dla mieszkańców gminy jak również nauczycieli ze szkół i przedszkoli 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Przeprowadzenie szkoleń (instruktorzy, 
sprzęt do symulacji) 

6 500 PLN   

2. Zakup apteczek wraz z wyposażeniem 1 760 PLN   
3. Materiały używane do szkoleń 800 PLN   
4. Certyfikaty dla uczestników 200 PLN   
5. Wynajęcie pomieszczeń w Szkole 

Podstawowej 
520 PLN   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 780 PLN 9 780 PLN 0 PLN 

 
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 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. 

 
 
Michałowice                        Data  03.08.2021 
 
 

 
Rafał Wójcik – Prezes Zarządu 
 
 

 
Maciej Jarmiński – v-ce Prezes Zarządu 
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


