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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

………………………………………….. 
Data i miejsce złożenia oferty 

(wypełnia organ administracji publicznej) 
 

OFERTA 

 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z 
DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),  
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
 

 
 
 

Wspieranie rozwoju produktów turystycznych.  
(rodzaj zadania publicznego2)) 

WZMOCNIENIE TURYSTYKI KULINARNEJ POPRZEZ WŁĄCZENIE DO JEJ OFERT 
PRODUKTÓW ZE ZNAKIEM „JAKOŚĆ TRADYCJA”  

(tytuł zadania publicznego) 
 

w okresie od .1.03.2016 do 30.12. 2016 
 

W FORMIE 
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  

 
PRZEZ 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  
(organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

I. Dane oferenta  

1) nazwa: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego................................ 
 
2) forma prawna:4)  
 
(  )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja 
 
(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna            
  
(  )   spółdzielnia socjalna                        (x)   Izba Gospodarcza - OPP 
              

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)  

KRS:0000213974 

 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 30.07.2004 r. 
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5) nr NIP: 526 2787 073    nr REGON:015 799 490 

 

6) adres:  
 
    miejscowość: Warszawa  ul. Widok 20 lok.1 
 
    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Śródmieście 
     
    gmina: Centrum                    powiat:8) .warszawski 
    
    województwo: .mazowieckie. 
      
    kod pocztowy: 00-023  poczta: Warszawa 

    

7) tel.: 22 692 71 11  faks:22 692 71 11 
   
    e-mail:izba@produktyregionalne.pl       http://produktyregionalne.pl 
 

8) numer rachunku bankowego: 06 1020 1013 0000 0002 0109 4242 
   
    nazwa banku: PKO Bank Polski SA 
 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1): 

a) Jan Zwoliński. 

b) Jolanta Kamieniecka 

c) …………………………………………… 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  

o którym mowa w ofercie:9) 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, ul. Widok 20 lok.1, 00-023 Warszawa 

Tel./fax:: 22 692 71 11;  519 592 001 

  

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu 

kontaktowego) 

.Jolanta Kamieniecka, tel. kom.:  603 665 043. 
 

12) przedmiot działalności pożytku publicznego: 
 
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą 
producentów produktów regionalnych i tradycyjnych. Zadaniem Izby jest: 
1.Kreowanie polityki wspierania produktów regionalnych i lokalnych oraz inicjowanie działań na rzecz 
zapewnienia wyższej jakości produktów dostępnych na rynku 
2. Organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie wprowadzania lokalnych i regionalnych produktów 
do obrotu gospodarczego 
3. Promowanie inicjatyw gospodarczych członków, popieranie kształcenia zawodowego oraz 
doskonalenie zawodowe producentów, rolników, właścicieli obiektów agroturystycznych 
4. Informowanie o walorach produktów regionalnych i lokalnych konsumentów i producentów 
5.Reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych 
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6. Działania w kierunku przygotowania polskiego prawa, instytucji i polskiego rynku do wykorzystania 
związanych z integracją z UE szans rozwoju produktów regionalnych i lokalnych 
7. Monitoring funkcjonowania prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie 
produktów regionalnych i lokalnych. 
8. Współorganizowanie i organizowanie działalności wydawniczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej 
i rekreacyjnej wzmacniającej środowisko Izby. 
 
b) działalność odpłatna pożytku publicznego 
 
1. Organizowanie kiermaszy i festynów ze zorganizowaną sprzedażą produktów. 
2. Administrowanie i użyczanie prawa do korzystania z certyfikatu jakościowego Jakość Tradycja. 
 

 

13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………………………………………………….. 

b) przedmiot działalności gospodarczej 

 

 
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz 
z przytoczeniem podstawy prawnej10)  

 

Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późniejszymi zmianami) 

 

 

 
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji  

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego 

Zadanie polega na zorganizowaniu szeregu działań budujących warunki wzmocnienia produktów i 
promocji oferty turystycznej, w której produkty żywnościowe ze znakiem „Jakość Tradycja” (JT) 
stanowić powinny szczególnie ważny i wyróżniający element – zgłasza turystyki kulinarnej. Będą to 3 
seminaria szkoleniowe w wybranych regionach oraz konferencja ogólnopolska integrujące środowisko 
organizatorów turystycznych i producentów żywności wysokiej jakości, a także folder produktów ze 
znakiem Jakość Tradycja. Przesłanką zadania jest fakt, że produkty te są w zbyt małym stopniu 
włączane do turystycznych szlaków i imprez kulinarnych, których to jakość winna być niepodważalna i 
promowana w szczególny sposób – jako udokumentowana. Zaświadczać ją powinny systemy 
certyfikacji i ich znaki, do takiego właśnie należy znak Jakość Tradycja. Rola i miejsce znaku w 
promocji turystyki kulinarnej czy w agroturystyce lub gastronomii regionów turystycznych jest 
niedostateczna – jak dotąd zupełnie nieokreślona, mimo dynamicznego rozwoju tego rodzaju usług. 
Znak ten legitymuje produkty żywnościowe wysokiej jakości. Są one niezaprzeczalnie godne 
szerszego, ale i wyraźnego wprowadzenia do ofert turystycznych oraz systemu informacji i promocji 
turystycznej. Niezbędne jest więc zidentyfikowanie problemów jakie są przyczyną niedostatecznej 
współpracy między producentami wyróżniającej się jakościowo żywności a turystyką tak powszechnie 
świadczącą usługi żywieniowe. Identyfikacja ta nastąpi w drodze wspólnej pracy warsztatowej i 
dyskusji konferencyjnej obu ww. środowisk. Projekt zadania jest inicjatywą PIPRiL na rzecz tworzenia 

 
Oferent nie prowadzi działalności gospodarczej 
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lepszych niż dotąd, warunków współpracy tych dwu branż. Projekt zachęci producentów i 
organizatorów turystycznych integrowania ich produktów i wspólnej ich promocji. Dla osiągnięcia 
założonego celu zaplanowano cykl spotkań zainteresowanych współpracą stron. Będą to seminaria 
szkoleniowe. Forma ta zawiera część wykładową (przekaz wiedzy) oraz dyskusji roboczej (praca w 
grupach, warsztaty). Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami jakości w produkcie i jego promocji i 
przedyskutują rozpoznane już problemy niedoceniania znaczenia rynkowego certyfikacji i 
oznakowania ofert turystycznych wysokiej jakości jak i wyspecjalizowanych produktów stanowiących 
element składowy tych ofert. Następnie określą pola współpracy na rzecz efektywniejszego rynku 
usług żywieniowych, co ma służyć turystom i organizatororm turystyki. Sami bowiem twórcy szlaków, 
imprez, gastronomii - posiadacze różnych wyróżnień (certyfikatów, nagród, dyplomów, pucharów) - 
mimo włożonego wysiłku w ich uzyskanie nie odczuwają dostatecznych z tego korzyści. Konsumenci 
zaś nie mając dostępu do informacji o wadze danego wyróżnienia, najlepsze oferty wybierają zgoła 
intuicyjnie. Badania konsumentów wskazują na słabą rozpoznawalność znaków, nieumiejętne ich 
poszukiwanie w handlu, Internecie, co też turystyka musi usprawnić. Zatem seminaria (3 w różnych 
regionach) są organizowane w celu rozpoznania opinii zainteresowanych na temat barier i 
niedomagań praktyki w integrowaniu rynku turystyki kulinarnej oraz określenia jakie są konieczne do 
podjęcia rozwiązania. Konferencja ogólnopolska skupi się na uzupełnieniu doświadczeń o przykłady 
zagraniczne i, uogólnieniu zasad i metod rozwiązań systemowych, ogólnokrajowych. Publikacja 
wniosków z wypracowanymi odpowiednimi rekomendacjami winny przynieść wzmocnienie 
metodologiczne rozwoju żywieniowego sektora turystyki i ukierunkowanie polityki jakościowej rynku 
turystycznego, a także wzbogacenie konkretnych programów turystyki z kulinariami w tytule lub w ich 
tle. Wzmocnieniu produktów turystyki kulinarnej będzie służył folder prezentujący certyfikowane 
produkty ze znakiem Jakość Tradycja, stanowiący ofertę wdrożeniową dla szlaków kulinarnych, 
agroturystyki, gastronomii i innych produktów turystycznych.  
 

 

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich 
przyczyn oraz skutków  

 
Produkty wyróżnione znakiem „Jakość Tradycja” są wykorzystywane w gastronomii otwartej jak i 
zamkniętych obiektach turystycznych jednakże brakuje informacji o tym niewątpliwym atucie w 
stosowanych w turystyce formach informacji i promocji. Nawet w turystyce kulinarnej, gdzie potrawy z 
nich przyrządzone są oferowane, w jadłospisach brakuje prezentacji znaku i producenta co podniosło 
by poziom świadomości konsumenta o udokumentowanej jakości danej oferty. 
1. Istnieje potrzeba wprowadzenia tej informacji w formach widocznych dla turysty poszukującego 
ofert, w których dobre wyżywienie stanowi kryterium wiodące dokonywanych przez niego wyborów. 
Znak Jakość Tradycja winien pojawić się w internetowych kanałach promocji, systemach rezerwacji i 
publikatorach. Potrzebne jest zidentyfikowanie najwłaściwszych metod dostarczania na rynek 
turystyczny tej informacji i publikowania jej. Dla branży turystycznej istotne jest nawiązanie konkretnej 
współpracy z producentami produktów certyfikowanych, by informacja o nich była rzetelna –pełna i 
aktualna.  
2. Projekt stanowi krok na drodze budowania platformy i zasad takiej współpracy – jest jej 
wzmocnieniem lub wręcz zainicjowaniem tam gdzie jej dotąd nie ma. Szczególnie wypełnia lukę 
wykazywania udokumentowanej jakości ofert Polskich Szlaków Kulinarnych. Znak JT winien 
poszerzać ich dokumentację i promocję opartą o systemy nagród, wyróżnień i certyfikacji. Należy 
jednak podkreślić, że wielu producentów produktów ze znakiem Jakość Tradycja jest jednocześnie 
organizatorami turystyki – często jako właściciele gospodarstw agroturystycznych bądź jako 
właściciele pensjonatów i obiektów gastronomicznych. Ich udział w rynku imprez turystycznych i 
rekreacyjnych stanowi znaczący atut podnoszenia jakości i promocji ofert regionalnych i lokalnych 
oraz jest widocznym wkładem w popularyzację wartości zdrowotnej i specyfiki smaku polskiej 
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żywności i polskiej kuchni (wielu członków PIPRiL prowadzi działalność w zakresie usług 
żywieniowych, a 1/3 – agroturystyczną). 

 

 

3. Opis grup adresatów zadania publicznego 

Wspólną cechą a zarazem wyróżnikiem odbiorców zadania jest znaczący udział usługi lub produkcji 
żywieniowej w ich ofercie. Przewiduje się więc udział następujących grup:  
• Gestorzy i właściciele obiektów funkcjonujących na regionalnych szlakach kulinarnych Polski. 
• Oferenci usług ekoturystycznych i turystyki wiejskiej z całego obszaru kraju. 
• Producenci wyrobów żywnościowych wysokiej jakości – szczególnie członkowie PIPRiL, wszyscy 

posiadający znak Jakość Tradycja (ca 200 produktów) 
• Podmioty turystyczne pretendujące do kategorii odpowiedzialnego biznesu, „czystej turystyki” czy 

turystyki zrównoważonej, wytwórcy wysoko skategoryzowanych produktów turystycznych 
(stawiający na jakość jako główny stymulator zwiększania obrotów rynku turystycznego).  

 

 
 
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania 

publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia 
standardu realizacji zadania.11) 

 

Nie przewiduje się w projekcie inwestycji z dotacji  

 

 
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na 

dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, 
które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11) 

 

Nie otrzymał 

 

 
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji  

Celem zadania jest wzmocnienie produktu i jego promocji zaliczanego do oferty turystyki kulinarnej 
poprzez wprowadzenie do niej produktów ze znakiem Jakoś Tradycja, jako znaczącego elementu 
składowych tej oferty. Produkty te są oceniane specjalnym systemem certyfikacji, który zawiera zespół 
kryteriów uznanych i zarejestrowanych w UE. Wprowadzenie ich „na szlaki turystki kulinarnej uznaje się 
za niezbędne.  
Dla ustalenie metody osiągnięcia tego celu PIPRiL zrzeszająca producentów żywności wysokiej jakości 
inicjuje nawiązanie ich współpracy z branżą turystyczną. Zadanie zostanie wykonane na drodze 
roboczych dyskusji obu branż, poprzez upowszechnienie wyników w publikacji wypracowanych  
wniosków i opisie osiągniętych celów. Dorobek zadania służyć będzie dalszemu wnioskowaniu o duży 
grant europejski dla potrzeb kontynuacji zadań obejmujących problematykę certyfikacji w turystyce i jej 
roli w zrównoważonym rozwoju rynku turystycznego wysokiej jakości.  
Sposób realizacji zadania określono w zadaniach następujących: 
1. 3 spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla 50 osób: w czasie Agrotravel w Kielcach, w PODR 

Boguchwała (Podkarpacie) i w ŁODR Bratoszewice (Łódzkie) 
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2. Konferencja zamykająca projekt – jednodniową, w Warszawie – dla branży turystycznej i 
hotelarskiej oraz produktowej – przedstawiająca rezultaty spotkań diagnozę stanu podjętej 
problematyki i potrzebę oraz wypracowane sposoby wprowadzenia produktów certyfikowanych do 
oferty turystyki kulinarnej, a także rekomendacje w tym zakresie dla zainteresowanych stron i 
instytucji zarządzających turystyką. Uczestnikami jej będą przedstawiciele MSiT i organizacji: POT, 
ROT, LOT, HoReCo, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni, członkowie PIPRiL, 
ODR itp. w liczbie 120 osób. Na konferencji zaprezentowane też zostaną dobre praktyki w tej 
dziedzinie. 

3. Wydanie publikacji drukiem: 
- Raportu ze spotkań (dyskusji międzybranżowej) – diagnoza stanu faktycznej wiedzy i możliwości 
współpracy producentów produktów JT z branżą turystyczną (hotelarską, gastronomiczną) 
- Folderu/katalogu produktów wysokiej jakości oznaczonych certyfikatem JT – materiał wdrożeniowy 
dla branży turystyczno-gastronomicznej i ogólnej informacji turystycznej. 

4. Promocję zadania w specjalnym wydaniu magazynu „Smak i Tradycja” prezentującym produkty JT 
w turystyce kulinarnej, zasady turystyki kulinarnej, jej szlaki i inne wybrane formy.  

 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego  

Całość zadania będzie koordynowana i realizowana przez PIPRiL w jego siedzibie w Warszawie, zaś 
poszczególne działania w wybranych regionach kraju: 

1. Spotkania szkoleniowo-warsztatowe:  
• w czasie Agrotravel w Kielcach,  
• w PODR Boguchwała (Podkarpacie)  
• w ŁODR Bratoszewice (Łódzkie) 

2.  Konferencja końcowa ogólnopolska w Warszawie 
3. Opracowania materiałów i publikacji  – Warszawa. 

 

 
 
8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)  

SZKOLENIA (forma seminaryjno-warsztatowa). 
Tytuł: Uwarunkowania wprowadzenia do ofert turystycznych produktów wyróżnionych znakiem 
Jakość Tradycja:  
I. Sesja wykładowa (przekaz wiedzy w formie prezentacji w PP): 
Tematyka; Problematyka jakości w produkcji żywności i produktach turystycznych 
Jolanta Kamieniecka –Zintegrowany produkt turystyczny –podejście strategiczne  
Izabela Byszewska , Jan Zwoliński– Produkty żywnościowe wysokiej jakości w gastronomii i turystyce 
oraz system certyfikacji Jakość Tradycja 
Kamila Łuczyńska-Wilczek – Promocja kulinariów w różnych formach imprez turystycznych  
Patrycja Manthej – Certyfikaty turystyczne i znaki jakościowe żywności w opiniach konsumentów  
 
II. Sesja warsztatowa: Jak wykorzystujemy certyfikaty i znaki jakości albo nie i dlaczego?; 
zdefiniowanie problemów i propozycje sposobów ich rozwiązywania z ukierunkowaniem na promocję 
turystyczną; Praca w grupach z udziałem i posiadaczy znaków jakości, pod kierunkiem 3 par 
moderatorów w podziale na tematy: 
Ekspert Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne, Izabela Byszewska – PIPRiL (Produkt) 
Jolanta Kamieniecka –PIPRiL, Kamila Łuczyńska-Wilczek – POT, (Promocja) 
Jan Zwolinski, Patrycja Manthey –UKSW, InE (Certyfikacja) 
Uwaga: moderatorzy z Konsorcjum do uzgodnienia w poszczególnych regionach, w których odbywać 
się będzie szkolenie.  
 
III. Sesja wnioskowa: Jak znaki jakości winny być traktowane systemowo i odgrywać rolę 
instrumentu wspierającego promocję jakości w turystyce?  
Forma: Dyskusja plenarna z podsumowaniem pracy w grupach warsztatowych i wypracowanie  
propozycji rekomendacji zgodnie z założonym celem całego Zadania.  
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KONFERENCJA KOŃCOWA z pokazem i degustacją produktów żywnościowych wysokiej jakości, o 
następującym ramowym programie merytorycznym:  
Tytuł roboczy: 

Jakie  mają znaczenie rynkowe systemy certyfikacji i ich oznakowanie z punktu widzenia 
teorii i praktyki producenta i konsumenta usług turystycznych.  

Przewiduje się udział ekspertów jak poniżej:  
• Przedstawiciele MSiT oraz Zarządu POT- wprowadzenie do polityki i programu promocji jakości 

polskiej turystyki w kraju i za granicą.  
• Jolanta Kamieniecka - PIPRiL –, koordynator projektu,ekspert  ds. rozwoju zintegrowanego turystyki 
I. Sesja referatowaprezentacje w PP po 15 min. ) 
• Izabella Byszewska –Prezes PIPRil – Koordynator Konkursu „Polskie Smaki”  
• Magdalena Kachniewska – prof. SGH, ekspert w zakresie jakości w turystyce  
• Kamila Łuczyńska-Wilczek – POT, koordynator promocji ofert kulinarnych  
• Agnieszka Sikorska - Przedstawiciel Konsorcjum Polskie szlaki turystyki kulinarnej  
• Elżbieta Szadzińska - Polska Federacja Konsumentów, badacz postaw konsumenckich 
• Jan Zwoliński – PIPRiL, ekspert ds. systemu certyfikacji Jakość Tradycja 
II. Sesja wasztatowa 

• Przedstawienie wniosków ze szkoleń regionalnych  
• Praca w grupach – wypracowanie rekomendacji końcowych Zadania.  

III. Sesja wnioskowa:  
Dyskusja plenarna, wolne wnioski i podsumowanie realizacji Zadania.  
 
FOLDER I INNE PUBLIKACJE: 
Folder promocyjny i specjalny numer magazynu PIPRiL zostaną opracowane i wydane zgodnie ze 
sztuką wydawnictw promocyjno informacyjnych (przykład magazynu w załączeniu). Materiał 
pokonferencyjny zawierający wnioski dotyczące wzmocnienia pozycji produktów wysokiej jakości w 
ofertach kulinarnych turystyki (tekst publikowany w wydawnictwie promocyjnym) będzie też publikowany 
w Internecie , przede wszystkim na stronach PIPRiL i POT. 
 

 
9. Harmonogram13)  

Zadanie publiczne realizowane w okresie od…1 luty 2016…… do………30 grudnia 2016………… 

Poszczególne działania w zakresie 
realizowanego zadania 
publicznego14)  

Terminy realizacji 
poszczególnych 
działań 

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za 
działanie w zakresie realizowanego zadania 
publicznego 

1. Szkolenie w Boguchwale 

 

2. Szkolenie na Agrotravel 
 
 

3. Szkolenie Bratoszewice 
 

4. „Smak i Tradycja”-magazyn  
 

5. Folder „Produkty wysokiej 
jakości w ofercie 
turystycznej” 
 

6. Konferencja końcowa: 
„Produkty wysokiej jakości 
w turystyce kulinarnej” 

Luty-Marzec 2016 
 
 
Kwiecień 2016 
 
 
Czerwiec 2016 
 
Wrzesień 2016 
 
Październik 2016 
 
 
 
Listopad 2016 

PIPRiL 
 
 
PIPRiL (o/Świętokrzyski) 
 
 
PIPRiL 
 
PIPRiL 
 
PIPRiL 
 
 
 
PIPRiL 
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10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)  

 

Realizacja zadania przyniesie poprawę stanu wiedzy w zakresie problematyki projektu minimum 270 
osób –bezpośrednich uczestników spotkań oraz w liczbie kilku tysięcy odbiorców informacji ze strony 
internetowej, wydawnictw cyklicznych (temat będzie poruszany nie tylko w numerze specjalnym 
projektu) jak i folderu –wydawnictwa końcowego projektu Przekaz wiedzy przyniesie większy poziom 
świadomości producentów żywności i organizatorów turystyki co do wagi promocji systemów 
certyfikacji i poszerzy kanały tej promocji. Upowszechni znajomość  produktów i znaku Jakość 
Tradycja. Stworzy platformę współpracy na rzecz wzmocnienia usług żywieniowych w turystyce. 
Stanowić będzie przyczynek do wdrożenia zasad zrównoważonej turystyki w regionach i w 
płaszczyźnie metodologicznej. Będzie w swej części merytorycznej materiałem szkoleniowym dla 
kolejnych zainteresowanych przedsiębiorców i informacyjnym dla turystów. Liczba beneficjentów tego 
zadania jest więc bardzo duża jako wynik efektu mnożnikowego, a zasięg oddziaływania – ogólnopolski 
z możliwą prezentacją i praktycznym wykorzystaniem wyników do promocji zagranicznej produktów 
turystycznych wysokiej jakości. 
 

 
 
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 
 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)  

 

 

Wykładowcy – działacze społeczni Zarządu PIPRiL (3 osoby ) oraz zaproszeni do 
współpracy eksperci zewnętrzni(4 os.), organizator seminariów i konferencji (1.os.), 
obsługa biura i księgowość (2 os.) oraz wspomagająco członkowie PIPRiL  

 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)  

 

Biuro, wyposażenie, sprzęt, roll up i inne materiały promocyjne zgodne z tematem zadania  
 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze 

wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną). 

 

PIPRil jest organizatorem wielu imprez promujących produkty żywnościowe wysokiej jakości, 
prowadzi certyfikacje tych produktów, konkursy ogólnopolskie i oprawę cateringową w celu 
degustacji wyrobów swych członków. Są wśród najważniejszych Kulinaria, Agrotravel, Dzień 
Ziemii, Polagra w Poznaniu, Jarmark SGGW czy Dożynki Prezydenckie oraz wiele imprez 
regionalnych, w tym organizowanych przez członków Izby mających gospodarstwa 
agroturystyczne oraz zakłady gastronomiczne. Prowadziła też projekty zagraniczne w Gruzji i 
aktualnie w Mołdawii (MSZ). Jest członkiem założycielem Konsorcjum Turystyki Wiejskiej przy 
POT. Lista najważniejszych przedsięwzięć poniżej: 
2015 – Projekt „Partnerstwo na rzecz modernizacji pszczelarstwa w Mołdawii” – środki MSZ 
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Polska Pomoc Rozwojowa 
2013-2015 – II, III, IV edycja konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na wykorzystanie 
produktów z oznaczeniami ChNP, ChOG i GTS – środki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2006-2015 – kolejne edycje konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” – środki 
samorządów regionalnych 
2013 – cykl jednodniowych seminariów upowszechniających wykorzystanie środków z PROW 
2007-2014 – środki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2012-2013 – 16 jednodniowych seminariów dla producentów/przetwórców i 
kucharzy/restauratorów/hotelarzy promujących krótkie łańcuchy i wykorzystanie produktów 
jakościowych w gastronomii i turystyce – środki UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej  

 

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, 

o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

Nie przewiduje  

 

Oświadczam (-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta/oferentów1); 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania; 

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .....31.01 2017 r......; 

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, 

osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności 

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1); 

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 

ewidencją1); 

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     

i  faktycznym. 

 
 

…………………………………………. 
 
 
 

…………………………………………. 
 

(podpis osoby upoważnionej  
lub podpisy osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta/oferentów1)  

 
Data………………………………………………. 
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Załączniki: 
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24) 
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).  
 

Poświadczenie złożenia oferty25) 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe25)  

 

 

 

 

 
 
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe 
pola. 
4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej 
określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć 
odpowiednią formę lub wpisać inną. 
5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli 
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki. 
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli 
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 
10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna 
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 
12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać 
dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.  
13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe 
określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego 
zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).  
14) Opis zgodny z kosztorysem. 
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki. 
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, 
wynagrodzeń. 
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17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.  
18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego. 
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 
20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     
i prawną projektu. 
21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 
ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji 
zadania publicznego. 
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz 
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do 
dysponujących nimi oferentów. 
23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do 
dysponujących nimi oferentów. 
24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został 
wydany. 
25) Wypełnia organ administracji publicznej. 
 


