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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) 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

Nazwa: Instytut Kaszubski, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000008682,
Kod pocztowy: 80-837, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Straganiarska 20-22, Numer
posesji: -, Numer lokalu: -, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona
www: www.instytutkaszubski.pl, Adres e-mail: instytutkaszubski@wp.pl, Numer telefonu: 58 346-
22-31,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Cezary Obracht-Prondzyński
 
Adres e-mail: cezaryop@gmail.com Telefon: 502-415-301

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja debaty w oparciu o książkę pt. "Gniazdo Gryfa.
Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.09.2021 Data
zakończenia

30.09.2021

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

Celem projektu jest organizacja debaty w oparciu o książkę "Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich
symboli, pamięci i tradycji kultury" oraz dyskusji z jej autorami. Książka ta jest unikatowym
przedsięwzięciem naukowym i edytorskim. Jest ona efektem 5-letniego projektu badawczego (w
ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki), zawiera 400 haseł obejmujących
całość dziedzictwa i kultury kaszubskiej. Zostały one przygotowane przez 11 autorów
reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ośrodki akademickie i pokolenia badaczy. Wszystkie
hasła zostały poddane procedurze recenzyjnej (było 8 recenzentów), a całość trzymając poziom
akademicki została napisana w formie przystępnej, w taki sposób, aby była to książka użyteczna nie
tylko dla badaczy, ale też dla nauczycieli, studentów, dziennikarzy, samorządowców, regionalistów,
przewodników turystycznych etc. Ten walor praktyczny wzmacniają także setki ilustracji, a ponadto
obszerna bibliografia oraz indeksy osobowy i miejscowości.
Debacie towarzyszyć będzie "Koncert w kolorach haftu żukowskiego". Wykonawcy z Akademii
Muzycznej:
Aleksandra Kucharska-Szefler – sopran
Karolina Borowczyk – mezzosopran
Jakub Borowczyk – kontratenor
Bartosz Wasiluk – kontratenor i baryton
Witosława Frankowska – fortepian
Spotkanie odbędzie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego (Nadbałtyckie Centrum
Kultury) i będzie okazją do rozmowy z autorami ksiązki nie tylko o niej samej, ale też o stanie
kaszubskiej kultury i znaczeniu dziedzictwa kulturowego.
Wydarzenie będzie promowane w mediach społecznościowych, poprzez strony internetowe oraz
profil FB organizatora, a także na lokalnych i regionalnych portalach informacyjnych oraz listy
mailingowe organizatora.

Miejsce realizacji

Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego (Nadbałtyckie Centrum Kultury) - 22.09.2021

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

debata 1 debata odbędzie się w Sali
Mieszczańskiej Ratusza
Staromiejskiego w dniu
22.09.2021 o godz. 18:00

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

Działalność Instytutu Kaszubskiego można podzielić na:
1. Konferencje, seminaria i warsztaty naukowe – należą do podstawowych form działalności
Instytutu. Instytut zorganizował dotychczas blisko konferencji naukowych, w tym ponad 20
międzynarodowych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
2. Badania naukowe – zrealizowano m.in. dwa duże granty w ramach Programu Rozwoju
Humanistyki Polskiej oraz wiele innych, m.in. przy wsparciu władz centralnych i samorządowych
3. Wydawnictwa - na nich koncentruje się działalność Instytutu. Dotychczas Instytut wydał ponad
280 tytułów (samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami). Są wśród nich zarówno prace
naukowe, jak też wspomnienia, literatura piękna, eseje w języku kaszubskim. Od 1999 r. Instytut
wydaje rocznik "Acta Cassubiana" Pismo ma szeroki profil ogólno-humanistyczny - obejmuje
artykuły od językoznawstwa, poprzez historię, socjologię, etnologię, biografistykę. Wszystkie je
łączy temat - Kaszuby - ich język, historia, dzień dzisiejszy. Czasopismo zawiera artykuły w kilku
językach w tym języku kaszubskim. Dotychczas ukazało się 22 tomy (roczników) czasopisma AC.
4. Popularyzacja wiedzy o Kaszubach, ich języku i kulturze - członkowie Instytutu od lat angażują się
w różnorodne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Należą
do nich promocje wydawnictw o tematyce kaszubskiej i pomorskiej, organizowanie spotkań
dyskusyjnych dotyczących np. edukacji regionalnej, stanu zachowania języka kaszubskiego, jego
kondycji, perspektyw, standaryzacji pisowni. Ważnym elementem działalności Instytutu jest
organizowanie odczytów i dyskusji naukowych. Istotne są też spotkania i warsztaty dla nauczycieli
języka kaszubskiego oraz udział członków Instytutu w komisjach i egzaminach kwalifikacyjnych
nauczycieli języka kaszubskiego.
5. Wystawy i upamiętnienia - Instytut był organizatorem wielu wystaw np. Kaszubi w Gdańsku,
Autorytety: Lech Bąkowski, Florian Ceynowa - jego życie, dokonania i rola wśród potomnych.
6. Biblioteka - jednym z zadań Instytutu jest gromadzenie księgozbioru. Początek bibliotece dał
księgozbiór po dawnymWydawnictwie Morskim w Gdańsku. Ponadto Instytut otrzymał część
księgozbioru po prof. Andrzeju Bukowskim oraz pokaźne zbiory od innych osób prywatnych, np. ks.
W. Szulista, G. Jeskego, T. Bolduana. Biblioteka stale powiększa zasób. Korzystają z niej studenci,
pracownicy naukowi, regionaliści.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Członkowie Instytutu od lat angażują się w różnorodne przedsięwzięcia mające na celu
popularyzację wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Należą do nich promocje wydawnictw o tematyce
kaszubskiej i pomorskiej, organizowanie spotkań dyskusyjnych dotyczących np. edukacji regionalnej,
stanu zachowania języka kaszubskiego, jego kondycji, perspektyw, standaryzacji pisowni. Ważnym
elementem działalności Instytutu jest organizowanie odczytów i dyskusji naukowych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
W realizacje wniosku ze strony Instytutu Kaszubskiego będą zatrudnione następujące osoby
pracujące społecznie:
- prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prezes Instytutu odpowiedzialny za stronę organizacyjną
- obsługę biurową prowadzi p. Karolina Konol-Skowrońska zatrudniona na podstawie umowy o
pracę (1 etat).
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Zasoby rzeczowe
W realizacji projektu zostaną wykorzystane pomieszczenia biurowe oraz sprzęt komputerowy
Instytutu Kaszubskiego

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. moderacja (umowa o dzieło - 2 osoby) 600,00    

2. oprawa graficzna - zaproszenia i
materiały do umieszczenia w sieci
(umowa o dzieło)

500,00    

3. koncert (5 osób) 1 250,00    

4. Działania promocyjne 300,00    

5. Koordynacja wydarzenia 300,00    

6. poczęstunek 2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4 950,00 4 950,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

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.
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