
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

 
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 

Fundacja „Czas Sztuki” 
Forma prawna - fundacja 
Numer KRS 0000703519 
Adres siedziby: 
Dębowce 81, 05-317 Jeruzal 
https://www.facebook.com/fundacjaczassztuki/  
Adres do korespondencji: Ul. Aluzyjna 4a/32, 03-149 Warszawa 
E-mail: fundacjaczassztuki@gmail.com 
Tel: 791-469-609 

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

Maksymilian Grzesiak – Prezes Fundacji 
Tel.791-469-609 
grzesiak.maksymilian@gmial.com 
Katarzyna Boniecka – Wiceprezes Fundacji 
Tel. 508-296-715 
boniecka.kati@gmail.com 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Zamkowy koncert kameralny  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

15.11.2020 r. Data  
zakończenia 

31.12.2020 r. 

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

Z roku na rok poziom słuchanej muzyki przez polskie społeczeństwo obniża się. Dużym problemem społecznym, który 

występuje w ostatnim czasie wśród wielu grup społecznych jest brak kontaktu z kulturą oraz brak potrzeby obcowania 

 
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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

https://www.facebook.com/fundacjaczassztuki/
mailto:fundacjaczassztuki@gmail.com
mailto:boniecka.kati@gmail.com


ze sztuką. Jest to efekt działania kilku czynników, które wykluczają społeczności lokalne z uczestnictwa w kulturze. 

Jednym z tych czynników jest bariera finansowa, która uniemożliwia zakup biletu na wydarzenie artystyczne. Dlatego 

niniejsze zadanie będzie polegać na zorganizowaniu bezpłatnego dla publiczności koncertu muzyki klasycznej o walorze 

edukacyjnym na Zamku Książ w Wałbrzychu. Celem jest przybliżenie instrumentalnej muzyki klasycznej szerokiemu 

gronu odbiorców i pomoc w lepszym rozumieniu muzyki klasycznej odbiorcom niewyedukowanym w tej dziedzinie. 

Koncert będzie bezpłatny dla publiczności i otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Dolnego Śląska. 

Zorganizowanie koncertu w pięknym zabytkowym Zamku Książ w Wałbrzychu oraz promocja koncertu na portalu 

społecznościowym facebook i poprzez plakaty przyczyni się do dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Wpłynie to na 

duże zainteresowanie wydarzeniem przez osoby z różnych grup wiekowych. 

Koncert odbędzie się w grudniu 2020 roku. Dokładny termin koncertu zostanie ustalony w późniejszym czasie. 

Podczas koncertu artyści zaprezentują nietuzinkowe brzmienie i szerokie spektrum możliwości sonorystycznych 

wynikających z połączenia akordeonu z duetem skrzypcowym. W programie koncertu znajdą się kompozycje 

pochodzące z epoki baroku aż po muzykę współczesną, prezentując różne style muzyczne i techniki instrumentalne. 

Zostaną wykonane m.in. utwory: 

- A. Vivaldi – wybrane części z koncertu „Cztery pory roku”; 

- J. M. Leclair – Sonata nr 5 na dwoje skrzypiec;  

- A. Part – Fratrez; 

- A. Schnittke – Suita w starym stylu. 

Koncert będzie prowadzony przez konferansjera, który przybliży słuchaczom rys historyczny powstania kompozycji, 

życiorysy kompozytorów, a także style i techniki użyte w utworach.  

 

Podczas koncertu wystąpią następujący artyści: 

- Rafał Łuc – akordeonista, absolwent Royal Academy of Music w Londynie, Musikene w San Sebastian, Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w której zatrudniony jest na stanowisku adiunkta. We wrześniu 2018 r. 

uzyskał tytuł doktora habilitowanego, dwukrotnie kandydat do nominacji Paszportów Polityki. Koncertuje na całym 

świecie solo, kameralnie oraz z takimi zespołami orkiestrowymi jak BBC Symphony Orchestra, London Sinfonietta, 

Aurora Orchestra, Rambert Filharmonia. Dokonał ponad 80 prawykonań i polskich premier wzbogacając znacznie 

literaturę akordeonową. Jego nagrania znajdują się na 10 płytach CD.  

- Maksymilian Grzesiak – skrzypek, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, laureat wielu 

krajowych oraz międzynarodowych konkursów i przesłuchań. Brał udział w kilku międzynarodowych festiwalach 

muzycznych m. in. w festiwalu Młodych Wirtuozów w Tunisie. Prowadzi bogate życie koncertowe zarówno jako solista 

jak i członek różnorodnych formacji instrumentalnych, koncertując w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, 

Włoszech, Niemczech, Czechach, Rumunii, Grecji, Tunezji, Rosji, Korei, Chinach i na Węgrzech. Do swojego dorobku 

artystycznego może zaliczyć koncerty solowe m. in. z Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, Orkiestrą Kameralną 

„Leopoldinum”, Orkiestrą Festiwalową „Classic Premičre”. Jest założycielem kameralnej orkiestry Melanidis Orchestra. 



Artysta chętnie bierze udział w nagrywaniu utworów muzyki współczesnej (w tym dla wytwórni fonograficznej DUX - 

utwory Jagody Szmytki, Agaty Zubel). 

-Katarzyna Boniecka – skrzypaczka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od zawsze 

jej specjalnością była kameralistyka, stąd udział w wielu kursach, konkursach i projektach, m.in.: w I Międzynarodowym 

Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Radomiu (III miejsce), Mistrzowskich Kursach Kameralistyki z Royal String Quartet 

czy International Music Week w Montepulciano z Alban Berg Quartet. Propagatorka kultury i sztuki wśród odbiorców 

wykluczonych z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Autorka wielu scenariuszy koncertów edukacyjnych dla 

dzieci i dorosłych. Konferansjerka trzech edycji cyklu koncertów „Mazowieckie Muzyczne Spotkania bez Barier”. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Zorganizowanie bezpłatnego koncertu z 
muzyką klasyczną 
 

1 Źródłem informacji o osiągnięciu 
zakładanego rezultatu będzie plakat 
koncertu oraz dokumentacja fotograficzna 
koncertu. 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

 

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

Fundacja "Czas Sztuki" powstała w listopadzie 2017 roku i zajmuje się popularyzacją muzyki klasycznej, kameralnej na terenach o 

utrudnionym dostępie do instytucji kultury i wydarzeń artystycznych. Fundacja koncentruje swoje działania na organizacji 

bezpłatnych dla publiczności koncertów w malowniczych wiejskich miejscowościach w zabytkowych kościołach, na zamkach i innych 

instytucjach kultury. Fundacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców małych miejscowości i przychodzi do nich z ofertą 

artystyczną i edukacyjną. Odbiorcami koncertów są osoby, które często ze względu na miejsce zamieszkania, wiek, status materialny, 

czy stan zdrowia pozbawieni są dostępu do jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych. 

 Fundacja “Czas Sztuki” zasadza się na wieloletniej przyjaźni i pracy artystycznej członków kwartetu smyczkowego The Time 

Quartet na polu edukacji artystycznej, działalności kulturalnej oraz koncertowej – członkowie zarządu Fundacji są zawodowymi 

muzykami, absolwentami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.  

 Od początku 2018 roku dzięki zdobytym funduszom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji PZU 

Fundacja zorganizowała: 

- 26 koncertów muzyki klasycznej, 

- 15 koncertów dla seniorów i pacjentów domów opieki, 

- dwa muzyczno-poetyckie spotkania z poezją, 

- 11 edukacyjnych audycji muzycznych dla dzieci w szkołach. 

Wszystkie opisane wydarzenia zorganizowane przez Fundację były bezpłatne dla publiczności. Koncerty i audycje odbyły się w 

kilkunastu różnych, małych miejscowościach, których mieszkańcy ze względu na miejsce zamieszkania i sytuację finansową 

pozbawieni są dostępu do kultury. Podczas zorganizowanych koncertów wystąpili różni artyści: duet dwoje skrzypiec, duet skrzypce-

fortepian, duet sopran-akordeon, duet skrzypce-organy, duet organowy, trio jazzowe, trio sopran-trąbka barokowa-klawesyn, trio 

sopran-harfa celtycka-dudy, kwartet smyczkowy, kwintet: kwartet smyczkowy z białym ludowym głosem, kwintet tangowy 



(bandoneon, fortepian, skrzypce, gitara elektryczna i kontrabas) oraz kameralna, 15-osobowa orkiestra smyczkowa. Wystąpili soliści: 

pianista Andrzej Jagodziński, pianistka Aleksandra Dallali, organistka Zuzanna Bator, organista Maciej Bator, wokalistka śpiewająca 

białym głosem Weronika Grozdew – Kołacińska, mezzosopranistka Magdalena Cornelius, sopranistka Katarzyna Wiwer, akordeonista 

Klaudiusz Baran, akordeonista Rafał Grząka, akordeonista Maciej Zimka, wiolonczelistka Anna Wróbel, Roshko Brothers, skrzypaczka 

Katarzyna Boniecka, skrzypek Maksymilian Grzesiak. 

Zasoby, które będą wykorzystane w realizacji zadania: 

Fundacja „Czas Sztuki”  posiada 3 osobowy Zarząd, który prężnie działa podczas realizacji wszystkich projektów Fundacji. 

Prezes Fundacji będzie pełnił podczas niniejszego zadania funkcję koordynatora projektu – będzie to wkład niefinansowy zadania – 

wkład osobowy. Członek Zarządu Fundacji wykona identyfikację wizualną projektu w postaci plakatu – będzie to również wkład 

osobowy zadania.  

W ofercie nie uwzględniono zasobów rzeczowych i wkładu finansowego Fundacji. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koszt 1 Honorarium akordeonisty 2800 2800 0 

 Koszt 2 Honorarium skrzypka 2800 2800 0 

 Koszt 3 Honorarium skrzypaczki 2800 2800 0 

4. Koszt 4 Honorarium konferansjera 1100 1100 0 

5. Koszt 5 Koszt wydruku plakatów 500 500 0 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000 10000 0 

 
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. 

 

 
Katarzyna Boniecka – Wiceprezes Fundacji                                                  Data, 14.10.2020 r. 
Maksymilian Grzesiak – Prezes Fundacji  
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


