
 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE                                             

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W 2018 ROKU 

ETAP I 

Zadanie 1.1. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. 
1. Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji 

województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. 
2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach ,,Orlik”. 

 

Lp. Nazwa organizacji 

(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 

Oferta spełnia 

wymogi 

formalne 

(tak/nie) 

Oferta podlega 

uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. 
Warmińsko-Mazurski 

Szkolny Związek Sportowy  

1. Organizacja wojewódzkiego 

współzawodnictwa sportowego w 

dyscyplinach indywidualnych i grach 

zespołowych, udział reprezentacji 

województwa w ogólnopolskich i 

międzynarodowych zawodach sportu 

szkolnego. 

2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej 

wojewódzkich turniejów na boiskach 

,,Orlik”. 

tak nie _ 

 

Zadanie 1.4. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i 

zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 

Oferta spełnia 
wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. 
WMZLZS Olsztyn Organizacja międzygminnej rywalizacji 

sportowej w środowisku wiejskim i małych 
tak nie 

_ 



miast w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Zadanie 2.1.  Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych 
ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego. 
 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 

Oferta spełnia 
wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. 
Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu w 
Olsztynie 

Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych 
zawodników w kategorii młodzik, junior  
i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych 
ogólnopolskim systemem sportu 
młodzieżowego. 

tak nie - 

 
 
 
Zadanie 2.2. Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny 
związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich 
organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 

Oferta spełnia 
wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. 
Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu  
w Olsztynie 

Przygotowanie i udział reprezentantów 
województwa w sportowej rywalizacji 
organizowanej przez właściwe dla danej 
dyscypliny związki sportowe  
w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących 
dyscyplinach nieolimpijskich, objętych 
systemem sportu młodzieżowego oraz ich 
organizacja na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

tak nie - 

 
Zadanie 2.3. Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich. 
 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 

Oferta spełnia 
wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 



1. 
Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu 
w Olsztynie 

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w 
zakresie lekkiej atletyki realizowanego  
w ramach ośrodka szkolenia sportowego. 

tak nie - 

2. 
Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu  
w Olsztynie 

Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia 

sportowego w wiodących dyscyplinach 

olimpijskich – pływanie. 
tak nie - 

3. 
Warmińsko-Mazurski 
Okręgowy Związek 
Żeglarski w Olsztynie 

Szkolenie zawodników w żeglarstwie 

regatowym w ramach Wojewódzkiego 

Centrum Szkolenia Żeglarskiego przy  

W-M OZŻ. 

tak nie - 

4. 

Warmińsko-Mazurskie 
Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe” 

 

Szkolenie zawodników w Kolarstwie  
w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia 
Sportowego Warmińsko-Mazurskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 

tak nie - 

5. 

Warmińsko-Mazurskie 
Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe” 

 

Szkolenie zawodników w tenisie stołowym w 

ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia 

Sportowego Warmińsko-Mazurskiego 

Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 

tak nie - 

6. 
Warmińsko-Mazurski 
Związek Piłki Nożnej 

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego 
Młodzieży w Piłce Nożnej. 

tak nie - 

 
 
Zadanie 2.6. Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich  
i międzynarodowych. 
 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 

Oferta spełnia 
wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. 
Klub Sportowy Olimpia Miłki Ringo mocna strona Miłek. 

nie nie 

Organizacja nie prowadzi działalności  
o zasięgu wojewódzkim.  
Oferta nie zawiera: 
- listy zawodników/zawodniczek i ich 
kategorii wiekowych, 
- wykazu planowanych akcji w 
poszczególnych kategoriach wiekowych 
wraz ze średnią liczbą osobodni 
przypadającą na danego zawodnika. 
Brak oświadczenia o możliwości 
odzyskania poniesionego kosztu podatku 
VAT. 



2. 

Warmińsko-Mazurski 

Okręgowy Związek Żeglarski 

Szkolenie zawodników środowiska wiejskiego i 

małych miast w żeglarstwie regatowym. tak nie - 

3. 

Miejski Klub Sportowy 

MOSiR Kętrzyn – sekcja 

piłka siatkowa dziewcząt 

Festiwal siatkarskie wakacje z Małgorzatą 

Glinką. nie nie 

Organizacja nie prowadzi działalności  
o zasięgu wojewódzkim.  
Oferta nie zawiera: 
- kompleksowego przedstawienia sposobu 
realizacji zadania, 
- listy zawodników/zawodniczek i ich 
kategorii wiekowych,  
- wykazu planowanych akcji w 
poszczególnych kategoriach wiekowych 
wraz ze średnią liczbą osobodni 
przypadającą na danego zawodnika. 
Brak oświadczenia o możliwości 
odzyskania poniesionego kosztu podatku 
VAT. 
Oferta nie została podpisana przez osoby 
uprawnione. 

4. 
WMZLZS Olsztyn 

Rozwój sportu dzieci i młodzieży środowisk 

wiejskich i małomiasteczkowych 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

poprzez organizację i prowadzenie 

systematycznych treningów oraz organizacje 

obozów sportowych.  

tak nie -  

5. 

WARMIŃSKA SZKÓŁKA 

PIŁKARSKA "Młody piłkarz" 

Doskonalenie umiejętności piłkarskich 

członków lokalnego klubu sportowego 

poprzez organizowanie treningów dla 

wychowanków, odkrywanie młodych 

talentów, organizowanie rozgrywek 

drużynowych oraz promowanie zawodników.  

nie nie 

Organizacja nie prowadzi działalności  
o zasięgu wojewódzkim. 
Oferta nie zawiera wykazu planowanych 
akcji w poszczególnych kategoriach 
wiekowych wraz ze średnią liczbą osobodni 
przypadającą na danego zawodnika. 

 
 
Zadanie 3.1.  Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa 
warmińsko – mazurskiego. 
 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 

Oferta spełnia 
wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 



1. 

Fundacja  „Szalony 

Krasnolud” 

Interaktywne szkolenia szachowe z Mistrzem. 
tak nie  

2. 

Fundacja  „Szalony 

Krasnolud” 

Dwumecz szachowy Warmia i Mazury kontra 

Obwód Kaliningradzki. tak nie  

3. 

Uczniowski  Klub Sportowy 

„NAKI”  

Uczestnictwo UKS „NAKI” Olsztyn w 

Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej  

Guerledan  we Francji w ramach współpracy 

Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z Departamentem Cotes d’ 

Armor. 

tak nie  

4. 

Stowarzyszenie SOCIS 

Stomil 

Mini Mundial 2018- Turniej piłki nożnej pod 

hasłem  „ Gramy razem bez granic”. tak nie  

5. 

Stowarzyszenie „ PRO-

CZWÓRKA” 

Organizacja II Międzynarodowych rozgrywek 

sportowych Polska-Rosja. tak nie  

6. 

Towarzystwo Sportowe 

„GWARDIA” Olsztyn 

Letnia szkoła judo. 
tak nie  

7. 

Klub Sportowy „Budowlani” 

Olsztyn 

Międzynarodowa konsultacja zapaśnicza. 
tak nie  

8. 

Stowarzyszenie Młodych 

Piłkarzy „Żuri” 

Integracja dzieci  na Międzynarodowym 

Turnieju Piłki Nożnej  FRAGARIA CUP 2018. tak nie  

9. 

Olsztyńskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Piłki Nożnej 

„CZEREŚ”  

Międzynarodowy Turniej U13 Guerledan – 

Francja. 
tak nie  

10. 

Miejski  Klub Sportowy 

MOSiR Kętrzyn 

Międzynarodowy  Turniej Siatkówki Plażowej 

Mężczyzn. tak nie  

11. 

Miejski  Klub Sportowy w 

Korszach 

Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 

Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 
tak nie  

 


