
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 2019 ROKU 

ETAP II 

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 w ogólnopolskich i 
międzynarodowych zawodach sportu 
szkolnego 

2.Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej 
wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik” 

TAK NIE _ 

2. 
Miejski Klub Sportowy 
„Polonia” Lidzbark 
Warmiński 

„Każde dziecko piłkę kopie” – turniej piłkarski 
dla szkół podstawowych TAK NIE _ 

 

Zadanie 1.2 Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności 
fizycznej. 
 

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 

Realizacja programów i projektów sportowych 
skierowanych do dzieci  młodzieży w zakresie 
poprawy ich stanu zdrowia i sprawności  
fizycznej- Program „Umiem Pływać” 

TAK NIE _ 

2. Integracyjny Klub Sportowy 
„Atak” Elbląg 

Usportowienie dzieci i młodzieży poprzez 
siatkówkę w IKS „ ATAK” NIE TAK Oferta nie zawiera załącznika do oferty - 

założenia zawarte w projekcie/programie. 

3. 
Klub Tenisowy  Pisz - Piont  Wakacyjna szkółka Tenisowa 2019 – zajęcia 

tenisowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 
lat zakończone turniejem podsumowującym 

 
NIE TAK Oferta nie zawiera załącznika do oferty- 

założenia zawarte w projekcie/programie. 



4. 

Fundacja Leczenia Dzieci 
Niepełnosprawnych 
Hipoterapią                        
„Końskie zdrowie” Elbląg 

Wstęp do jeździectwa- szkółka i  starty PONY  
CUP 2019 r. NIE TAK 

Oferta nie zawiera załącznika do oferty - 
założenia zawarte w projekcie/programie. 
Brak stosownego oświadczenia o 
pobieraniu świadczeń pieniężnych. 

5. 

Fundacja życie i droga , 
Gajrowskie  

Galopem po zdrowie 

NIE TAK 

Oferta nie zawiera załącznika do oferty - 
założenia zawarte w projekcie/programie. 
Brak stosownych oświadczeń: 
- o pobieraniu świadczeń  pieniężnych, 
- o poniesionych kosztach podatku VAT. 
 
 

 
 
Zadanie 1.3  Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej. 

1. Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko – mazurskiego, udział 
akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.  

2. Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej 
reprezentacji województwa. 
 

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. 

Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 

Upowszechnianie 
i popularyzowanie sportu  
w środowisku młodzieży  akademickiej 

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. Uczniowski Klub Sportowy 
„Technik Ruciane – Nida” Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród dla 
szerokiej rzeszy mieszkańców wsi i małych 
miast. Oferta nie została podpisana przez 
osoby uprawnione, złożone oświadczenie 
wyklucza możliwość przystąpienia do 



konkursu ofert w ramach ustawy  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie 

2. 

Warmińsko-Mazurskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe 

Organizacja międzygminnej rywalizacji 
sportowej w środowisku wiejskim i małych 
miast  
w województwie warmińsko-mazurskim, 
upowszechnianie  
i popularyzowanie sportu  
w środowiskach wiejskich  
i małomiasteczkowych 

TAK NIE – 

3. 

Fundacja Promocji i 
Rozwoju Sportu Sport Life 

Mazuriada - Olimpiada Lekkoatletyczna dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 2019 

NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród 
mieszkańców wsi i małych miast oraz nie 
zapewnia cyklu imprez dla szerokiej rzeszy 
odbiorców. Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

4. 

Fundacja Promocji i 
Rozwoju Sportu Sport Life 

Międzypokoleniowa integracja sportowa 2019 - 
turniej gier i zabaw sportowych 

NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród 
mieszkańców wsi i małych miast oraz nie 
zapewnia cyklu imprez dla szerokiej rzeszy 
odbiorców. Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

5. Fundacja Promocji i 
Rozwoju Sportu Sport Life 

„Azymut – Ogólnopolski Narodowy Cykl 
Biegów na Orientację 2019” NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród dla 
szerokiej rzeszy mieszkańców wsi i małych 
miast. Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

6. Klub Sportowy „OLIMPIA” 
Miłki 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MISTRZÓW 
RINGO - MAZURY 2019 NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród 
mieszkańców wsi i małych miast oraz nie 
zapewnia cyklu imprez dla szerokiej rzeszy 
odbiorców. Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

7. Miejski Ludowy Klub 
Sportowy „Ostródzianka” 

Popularyzacja tenisa stołowego na terenie 
Gminy Ostróda NIE NIE 

Oferta nie jest zgodna z opisem i zakresem 
zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Oferta nie gwarantuje 
realizacji podstawowego celu jakim jest 



popularyzacja sportu i aktywności sportowej 
wśród mieszkańców wsi i małych miast oraz 
nie zapewnia cyklu imprez dla szerokiej 
rzeszy odbiorców. Oferta nie zawiera 
wszystkich stosownych oświadczeń. 

8. 
Wspinaczkowy Klub 
Sportowy „Piżamkowe 
Wiewióry” 

Ogólnopolskie Nocne Amatorskie Zawody 
Wspinaczkowe NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród 
mieszkańców wsi i małych miast oraz nie 
zapewnia cyklu imprez dla szerokiej rzeszy 
odbiorców. Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

9. Stowarzyszenie PROGRES 
Akademia Piłkarska 

Organizacja dodatkowego stałego szkolenia z 
zakresu kultury fizycznej oraz piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Lidzbark 
Warmiński 

NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród 
mieszkańców wsi i małych miast oraz nie 
zapewnia cyklu imprez dla szerokiej rzeszy 
odbiorców. Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

10. 

Fundacja Leczenia Dzieci 
Niepełnosprawnych 
Hipoterapią „Końskie 
Zdrowie” 

Cykl zawodów PONY CUP 2019r. NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród dla 
szerokiej rzeszy mieszkańców wsi i małych 
miast. Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

11. Stowarzyszenie Przyjaciół i 
Miłośników Tańca Cykl Grand Prix w Tańcu Nowoczesnym TAK TAK 

Oferent nie zdeklarował się w oświadczeniu 
o zamiarze pobierania lub niepobierania 
opłat od adresatów zadania 

12. 
WARMIŃSKA SZKÓŁKA 
PIŁKARSKA „MŁODY 
PIŁKARZ” 

Dzień Dziecka w Jonkowie 2019 NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród 
mieszkańców wsi i małych miast oraz nie 
zapewnia cyklu imprez dla szerokiej rzeszy 
odbiorców. Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

13. Morsy Szczytno #RESET 
IV SZCZYCIEŃSKA EXTREMALNA TRÓJKA 
Oficjalne zakończenie sezonu morsowego 
2018/19 

NIE NIE 

Oferta nie gwarantuje realizacji 
podstawowego celu jakim jest popularyzacja 
sportu i aktywności sportowej wśród 
mieszkańców wsi i małych miast oraz nie 
zapewnia cyklu imprez dla szerokiej rzeszy 
odbiorców. 

 



 
 
 
Zadanie 1.5 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Organizacja masowych imprez i zawodów  
sportowych o zasięgu wojewódzkim. 
 

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 Osób 
Niepełnosprawnych  

Organizacja masowych imprez i zawodów 
sportowych o zasięgu wojewódzkim TAK NIE _ 

2. 

Olimpiady Specjalne Polska 
Oddział Regionalny 
Warmińsko-Mazurskie, 
Łupki 15 

XIV Warmińsko-Mazurski Turniej Koszykówki 
Olimpiad Specjalnych TAK NIE _ 

3. 

Olimpiady Specjalne Polska 
Oddział Regionalny 
Warmińsko-Mazurskie, 
Łupki 15 

„Jesteśmy dzielni w swym wysiłku” zawody 
sportowe – trening aktywności motorycznej 
Olimpiad Specjalnych 

TAK NIE _ 

4. Fundacja Stomilek, Olsztyn Warmińsko-Mazurski Turniej Piłki Nożnej AMP 
FUDBOL Olsztyn 2019  TAK NIE _ 

5. Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Głuchych  

Ogólnopolskie turnieje głuchych – 
współzawodnictwo sportowe jako forma jako 
forma rekreacji  

TAK NIE _ 

 
 
Zadanie 1.6 Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla 
seniorów. 
 
 

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” Olsztyn 

Mistrzostwa Nestorów Warmii i Mazur w 
Szachach Szybkich 2019 TAK NIE – 



2. Stowarzyszenie Mazury Golf 
& Country Club Naterki 

Turniej Golfowy Warmia-Mazury Golf Senior 
Open 2019 i Akademia Golfowa dla Seniorów TAK NIE – 

3. Forum NGO”S Wydminy Warmińsko-Mazurska Senioriada Wydminy- 
2019 NIE TAK 

Oferent nie zdeklarował się w oświadczeniu 
o zamiarze pobierania lub niepobierania 
opłat od adresatów zadania 

4. Klub Sportowy „Elbląskie 
Włóczy-Kije” 

I Regionalne Zawody Nordic Walking 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego NIE TAK 

Oferent nie zdeklarował się w oświadczeniu 
o zamiarze pobierania lub niepobierania 
opłat od adresatów zadania 

5. Aeroklub Elbląski Ogólnopolski zlot seniorek lotnictwa NIE TAK 

Oferent nie zdeklarował się w oświadczeniu 
o zamiarze pobierania lub niepobierania 
opłat od adresatów zadania. Brak 
załącznika Nr 15 do ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań w  
2019 r.( oświadczenie podatku VAT) 

6. 
Elbląskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 

„Pływanie, a zdrowie” NIE TAK 
Oferent nie zdeklarował się w oświadczeniu 
o zamiarze pobierania lub niepobierania 
opłat od adresatów zadania 

7. Integracyjny Klub Sportowy 
„ATAK” Elbląg 

„Aktywny Senior w ATAKU” Prelekcje, 
promocja aktywności fizycznej, zajęcia 
sportowo-rekreacyjne, organizacja turniejów i 
imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób 
starszych z województwa warmińsko-
mazurskiego 

TAK NIE – 

 
 
 
Zadanie 2.4 Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 
 
 

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. 
Szkolny Klub Sportowy 
Niesłyszących „Olimpijczyk” 
Olecko 

TACY SAMI TAK NIE _ 

2. 
Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „Start” 
Olsztyn 

Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział 
we współzawodnictwie sportowym w 

TAK NIE _ 



dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk 
głuchych 

3. Olsztyński Klub Sportowy 
„Warmia i Mazury” 

Kolarstwo i strzelectwo pneumatyczne osób 
niepełnosprawnych TAK NIE _ 

4. 

Akademicki Klub Sportowy 
przy Olsztyńskiej Szkole 
Wyższej im. Józefa 
Rusieckiego 

Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział 
we współzawodnictwie sportowym w 
koszykówce na wózkach 

TAK NIE _ 

5. Integracyjny Klub Sportowy 
„ATAK” Elbląg 

Szkolenie, udział w zawodach i organizacja 
turniejów dla osób niepełnosprawnych w 
 2019 r. 

TAK NIE _ 

6. Integracyjny Klub Sportowy 
„Smok” Orneta 

„Szkolenie zawodników i udział 
reprezentantów województwa w zawodach 
ogólnopolskich w dyscyplinach 
paraolimpijskich i igrzyskach głuchych”. 

TAK NIE _ 

 
 
Zadanie 2.5 Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, 
mistrzostw świata i Europy. 
 

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. 
Szkoła Chińskich Sztuk 
Walki „SHAOLIN” 

Udział w Mistrzostwach Świata Kung Fu 
Wushu TAK  –  – 

2. 
Warmińsko-Mazurski Klub 
Lekkiej Atletyki Masters   

Przygotowanie i udział w 8 Halowych 
Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce 
Masters reprezentantów województwa 

TAK  –  – 

3. 

Akademicki Klub Sportowy 
Przy Olsztyńskiej Szkole 
Wyższej Imienia Józefa 
Rusieckiego 

Wspieranie szkolenia sportowego w 
żeglarstwie osób niepełnosprawnych- udział w 
mistrzostwach Świata i Europy TAK  –  – 

4. 
Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu w 
Olsztynie 

Wspieranie przygotowań i udziału  
w zawodach wybitnych reprezentantów 
województwa, przygotowujących się do igrzysk 

TAK  –  – 



olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, 
pucharów świata i Europy 

5. 
Olsztyński Klub Sportów 
Wodnych 

Europejskie Igrzyska Masters  
w Kajakarstwie – TAK Brak wymaganych załączników do oferty,  

w tym stosownych oświadczeń. 

 
 
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. 
Towarzystwo Sportowe          
„Gwardia” Olsztyn 

Letnia szkoła judo 
NIE TAK 

Brak stosownego oświadczenia o 
poniesionych kosztach podatku VAT  
 

2. Uczniowski Klub Sportowy 
„Trójeczka” Olsztyn 

Wymiana sportowa w zakresie koszykówki 
chłopców z Obwodem Kaliningradzkim TAK NIE _ 

3. 

Uczniowski Klub Sportowy 
„NAKI” ul. Towarnickiego 
14,10-771 Olsztyn 

„Uczestnictwo UKS „NAKI” Olsztyn w 
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej 
Guerledan we Francji w ramach współpracy 
Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z Departamentem Cotes 
d’Armor 

NIE TAK Brak stosownego oświadczenia o 
pobieraniu świadczeń pieniężnych 

4. 
Stowarzyszenie PRO-
CZWÓRKA 
Olsztyn 

Organizacja III Międzyszkolnych Rozgrywek 
Sportowych Polska- Rosja NIE TAK Brak stosownego oświadczenia o 

pobieraniu świadczeń pieniężnych 

5. Klub Sportowy Rugby 
Gietrzwałd 

Rozwój rugby na arenie międzynarodowej TAK NIE _ 

6. 
Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piłki Nożnej         
„Czereś” Olsztyn 

Międzynarodowy Turniej U13 Guerledan- 
Francja NIE TAK Brak stosownego oświadczenia o 

pobieraniu świadczeń pieniężnych 

7. 

Klub Sportowy „Budowlani” 
Olsztyn  

Międzynarodowa konsultacja zapaśnicza 

NIE TAK 

 
Brak stosownych oświadczeń:  
- o pobieraniu świadczeń  pieniężnych, 
- o poniesionych kosztach podatku VAT  
 

8. Uczniowski Międzyszkolny 
Klub Sportowy MIKRO Ełk 

Klagenfurt - promujemy województwo na 
międzynarodowym turnieju NIE TAK  Brak stosownego oświadczenia o 

pobieraniu świadczeń pieniężnych 

9. Policyjny Klub Sportowy 
„Gwardia” Szczytno 

Międzynarodowa Gala bokserska – 
Jedwabno 2019 

NIE TAK Oferta nie zawiera wszystkich 
stosownych oświadczeń. 

 
 


