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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUeZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
OfertQ nalezy wypetnic wyt^eznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukejami umieszczonymi przy poszczegdinych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaezenie gwiazdk^, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznaeza, ze nalezy skreslid niewtakiw^ odpowiedz, pozostawiaj^c 
prawidfow^. Przyktad: „pobieranie*/niopobicronio*".

I. Podstawowe informaeje o ztozonej ofercie

1. Organ adminlstraqi publiczheL 
do ktdrego jest adresowanapferta. . j

Zarz^d Wojewodztwa Dolnosl^skiego

Zadanie w sferze kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa 
narodowego______________________________________________

2. RbdzaJ zadania publicznego^* ^

II. Dane oferentaf4ew)

1. NOzwa dferenta('t6wL for^a prawna^ numer W Krajowyni ReJestrze|!^dowyrb' lub innej ewidencji> adres slediibVr StroiiWe 
. WWW, adres dp kdi^spondeiicJL adres e-mail, numer telefonu > %

Nazwa: Fundaeja "PRO ARTE 2002", Numer Krs: 0000395157, Kod pocztowy: 52-023, 
poczta: Wroclaw, Miejscowosc: Wroclaw, Ulica: Chorzowska 10/2 
Adres do korespondeneji jest taki sam jak adres oferenta

2. pane osoby upowainlonej do skladania i
Wyjai$nied;dotycza^ch ofer^ (np. imi^ i nazwisico 

. numer telefonu, adres pocztyelektronicznej)

Dane osdb upowaznionych:
ImiQ i nazwisko: Stanislaw Rybarezyk, Adres 
Email:st.rybarczyk(S>proarte.org.pl, Tel. 602190 185; 71 328 07 34

f .

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Wieezory Tumskie1. Tytut zadania publiczriego

Data 
rozpoczQcia

18.11.2019 Data
zakohczenia

10.12.20192. Termln reallzacji zadania publicznego^*

3. S^tetyany bpis zadania (Wrazzew5kazanlem,mje|s|aJegoifbalizacji) :C

Wieezory Tumskie, organizowane nieprzerwanie od 1999 r., to wydarzenie artystyezne b^d^ce kompilacj^ stowa i muzyki, pot^ezone 

w sposob szczegolny i nierozerwalny wspolnotq tematyezn^. W pierwszej cz^scl kazdego Wieezoru zaproszeni wybitni intelektualiki, 
mbwey i kaznodzieje wygtaszaj^ wyktady Inspirowane filozofi^, etyk^, teologi^, ekumeni^, historic, wydarzeniami biezqcymi. W 
drugiej czQsci Wieezoru swi^tynie Ostrowa Tumskiego, najstarszej cz^sci Wrodawia, wypelniane sq dzwiQkiem najznakomitszych

1) Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadah okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).

2) Termln realizacji zadania nie moze byd dtuzszy niz 90 dni.



wykonan muzyki polskiej i swiatowej. Cykiicznosc wydarzenla umozliwia prezentacjQ publicznoki repertuaru bogatego w rozne 
Formy i gatunki muzyczne, eksponowanie tworczoki nalezqcej do wielowiekowego dziedzictwa narodowego, a takze ukazania drogi 
rozwoju muzyki wspotczesnej. Wieczory niosq wysokie przestanie etyczne i moraine, ukazuj^ wartosci ponadczasowe, podejmuj^ 
wazne dia wspoFczesnego cztowieka tematy. Sq dziatanlami artystycznymi uwypuklaj^cyml i podkreslaj^cyml pl^kno zabytkdw 
Ostrowa Tumskiego.

Miejsca realizacjl:
Koscidt sw. Marcina, Ww, ul. $w. Marcina 
Aula Papieskiego Wydziaiu Teologicznego, Ww, ul. Katedralna 1 
Biuro Fundacji „PRO ARTE 2002", Ww, ul. Ruska 46 B 
Siedziba Fundacji "PRO ARTE 2002", Ww, ul. Chorzowska 10/2

Wieczory Tumskle zaplanowano: 24.11.2019

Podczas Wieczordw Tumskich wyst^pi^ Artysci z Polski w repertuarze muzyki polskiej.
4; dpisiaMadanych rezultat6wTeallzacjl zadania publiczhego • 's'.. r:

Planowany poziom osiqgnl^da 
rezultatdw (wartoid 

________ ; dbcelpwa) •

f : Spoi^b monitorowania fdziiltatdw / £i^6dt6 

ihfor^acjl 6 osi^gni^clM wskainika^
Nazwa rezultatu

Gtdwnym rezultatem naszych dziatari b^dzie 
przetamanie hermetycznosci wydarzen 
nalez^cych do kultury wysokiej. Budowanie 
dialogu
mi^dzykulturowego poprzez uniwersalnosc 
tematyki naszych spotkah, w ktdrych duz^ 
rolQ w przekazywaniu wartosci odgrywa 
muzyka sfery sacrum. Waznym rezultatem 
b^dzie stworzenie miejsca spotkah i dyskusji 
dIa osdb starszych, ktdre nie mog^ 
uczestniczyc w wydarzeniach kulturalnych ze 
wzgl^du na niski status materialny - wst^p 
na wszystkie Wieczory jest bezpjatny. 
Kolejnym rezultatem b^dzie przyblizenie 
mfodym ludziom waznych rocznic oraz 
wydarzen
umozliwienie im spotkania z autorytetami 
koscielnymi oraz swieckimi.

300 uczestnikdw - stuchaczy Policzenie uczestnikdw przez wolontariuszy

mi^dzypokoleniowego I

historycznych, takzea

Do rezultatdw naszych dziatah nalezec 
b^dzie takze promocja wysokiej kultury, z 
uwypukleniem sfery ducha, wartoki 
etycznych i moralnych. Prezentowanie 
publicznoki muzyki na najwyzszym poziomie 
b^dzie wpfywato na ksztattowanie gustdw 
muzycznych. Nasze dziatania wptyn^ na 
promocjQ ekumenii, a takze samego 
Wrodawia, w szczegdinoki Ostrowa 
Tumskiego. Dziatania przy pomocy internetu, 
medidw, zapowiedzi w kokiotach.

Szacunkowo - 6 000 osdb Szacunkowo na podstawie danych z 
medidw, internetu, informacji z kosciotdw

5. Krdtka charakterystyka Oferenta/jego dq^wladcz^Ia. w realizacjl dziafah; plahowanych^ bfercte orar.zasob6w> ktdre b^dqj 
. wykorzystane w realizac|i zadahta : ■?



Fundacja "Pro Arte 2002” od lat prowadzi dziatania kulturalne, edukacyjne oraz przedsi^wziQCia artystyczne na najwyzszym 
poztomie.
Fundacja PRO ARTE 2002 kontynuuje dziatalnosc i projekty Fundacji PRO ARTE, funkcjonujqcej od 2002 r.
Wszystkie Jej projekty zostaty przekazane do dalszej realizacji Fundacji PRO ARTE 2002 uchwat^ zarz^du Fundacji PRO ARTE.
Projekty kulturalno-artystyczne przeprowadzane b^d^ zatem w oparciu o wczesniejsze osi^gniQcia i doswiadczenia.
Gwarancjq kontynuacji projektdw na najwyzszym poziomie organizacyjnym i artystycznym od lat zaangazowani przy ich tworzeniu 
ludzie;
Stanistaw Rybarczyk {dyrektor artystyczny), ks. prof. Wtodzimierz Wotyniec, Karolina Szykier -Koszucka, Jerzy Kichler, Joanna LIsek, 
ks. dr Mirostaw Kiwka, red. Karol Biatkowski, Agata Szakiel, ks. dr Rafat Kowalski, Jakub Kaminski i wielu innych.
Zgodnie z zatozeniami programowymi, w nast^pnych latach powinny siQ odbyc kolejne edycje wymienionych ponizej dziatan;
Festiwal Kultury Zydowskiej SIMCHA
Polsko-Niemiecka Mtoda Filharmonia Dolny ^l^sk
Wieczory Tumskie
Koncerty Hawdalowe
Dolno^l^skie Koncerty Hawdalowe
Koncerty Choru Synagogi Pod Biatym Bocianem
Projekty: Piesri $wiata, Opowlesci Chanukowe, CykI: Mi^dzy Tor^ a Menorq

Stanistaw Rybarczyk -autor projektu, dyrygent, animator zycia kulturalnego, pedagog, dziatacz na rzecz dialogu ekumenicznego i 
mi^dzyreligijnego,
wspotpracy ml^dzynarodowej i mi^dzykulturowej, dyrektor artystyczny Mi^dzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie 
Zdroju,
Festiwalu Kultury Zydowskiej SIMCHA we Wroctawlu, WIeczorow Tumskich, Koncertdw Hawdalowych, Dolnosl^skich Koncertow 
Hawdalowych,
PolskO'Niemieckiej Mtodej Filharmonii Dolny ^l^sk, Chor Synagogi pod Biatym Bocianem
i in. Prezes zarz^du fundacji "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznan" we Wroctawlu. Prowadz^cy Wieczory.
Ks. prof, dr hab. Wtodzimierz Wotyniec rektor Papieskiego Wydziatu Teologicznego we Wroctawiu, dyrektor naukowy Wieczorow 
Tumskich
Red. Karol Biatkowski dyrektor Wroctawskiego Goscia Niedzielnego, cztonek rady Programowej Wieczorow Tumskich, prowadz^cy 
Wieczory
Ks. dr Mirostaw Kiwka wyktadowca Papieskiego Wydziatu Teologicznego we Wroctawiu, cztonek Rady Programowej Wieczorow 
Tumskich
Ks. dr Rafat Kowalski dyrektor Wydziatu Komunikacji Spotecznej Kuril Metropolitarnej we Wroctawiu, Rzecznik Prasowy Archidiecezji 
Wroctawskiej,
cztonek Rady Programowej Wieczorow Tumskich, prowadzqcy Wieczory
Elzbieta Wroczyhska absolwentka Uniwersytetu Wroctawskiego/ polonistyka/ i Papieskiego Wydziatu Teologicznego.
Redakcja programu Wieczorow Tumskich oraz promocja 
Wolontariusze Fundacji "Pro Arte 2002"studenci uczeini wroctawskich

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Wartoid kZ innych; 
£r6det:

Rodzaj kosztu Zdotacjj;
A.

PLN
7'4o6.ddHonoraria Artystdw i Wyktadowcow 7 400,001.

Koszty promocjl i reklamy 1 000,00 1000,00 .2.
1600,00Przygotowanie Instrumentu do 

koncertu
1 600,003.

V : W',; - ■
Suma wszystkich.kosztow realizacji zadania ' 10 000,00 10 000,00

V. Oswiadczenia

0^wiadc2am(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnoki pozytku publicznego 
oferenta(-tow);

2) pobieranie swiadczeh pieni^znych b^dzie si^ odbywac wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoki pozytku



publicznego;
3) oferent* / oferenci’’^ skiadajgcy nlniejsz^ ofert^ nie zalega(-jq)* / zalega(-jq)* z optacaniem naleznoici z tytuiu zobowlqzah 

podatkowych;
4) oferent* / oforenci* sktadajqcy niniejszq ofert^ nie zalega(-jq)* / zalega(-jq)* z optacaniem naleznoki z tytutu sMadek na

ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawarte w cz^sci II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / innq wtaiciwq owidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwigzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem I przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzanlem Ich do systemow informatycznych, osoby, ktbrych dotyczg te dane, ztozyty stosowne 
o^wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

tTE 2002-FUNDAC^ .PRJ

.....

.......

lO
Data

(podpis osoby uoowaznionej lub podpisy 
osob upowaznioirych do sktadania o^wiadczer^ 
woli w imieniu oferentbw)

i

FUNDACJA “PRO ARTE 2002"
52-023 Wroclaw, ul. Chor20wska 10/2 

tel./fax (+48) 71 328 07 34 
KRS 0000395157

NiP 899-27.29-776, Regon 021741800


