
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 adresowana jest oferta
Prezydent Miasta Stalowa Wola 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
ochrony 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

Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe “KADR”  z siedzibą w Stalowej Woli, wpisane do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, nr wpisu: 6/2017, ul. Staszica 14, 37-450 Stalowa 
Wola, NIP: 865 256 58 44, 
REGON: 366503690, www.kadrujemy.com, https://www.facebook.com/fotokadr, stwkadr@gmail.com, tel. 
609 589 930 

2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Bartłomiej Banaczyk 

tel. 609 589 930 

banaczyk@magico.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Stalowa Wola dawniej i dziś 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 

rozpoczęcia 

01.03.2023 Data 

zakończenia 

25.06.2023 

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

Zadanie publiczne będzie polegało na utworzeniu wirtualnej galerii zdjęć przedstawiających różne zakątki Stalowej Woli, 

które zmieniały się na przestrzeni czasu. Galeria będzie miała charakter porównawczy – zestawiając zdjęcia pochodzące 

sprzed kilkudziesięciu lat i te z czasów obecnych, które wykonają członkowie Koła Fotograficznego KADR. Całość pracy 

zostanie opublikowana na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. 

Pierwszym etapem zadania będzie kampania w mediach społecznościowych. Choć nasze fanpage gromadzą tysiące 

fanów, to potrzebujemy dotrzeć do jeszcze większej liczby mieszkańców Stalowej Woli. Jest to obecnie najlepszy i 

najszybszy sposób komunikacji, gdyż nie tylko młode osoby posiadają konta na portalach typu Facebook, ale coraz 

częściej spotkamy tam także pokolenie „naszych dziadków”. Udostępniane posty będą zachęcały do przesyłania zdjęć z 

własnych archiwum – takich, które pokazują jak kiedyś wyglądała Stalowa Wola. Dzięki temu zgromadzimy materiał, który 

pozwoli nam na odwzorowanie starych zdjęć oraz odblokuje wspomnienia związane z rozwojem miasta. Od tego momentu 

cenne pamiątki historyczne będą zgromadzone w jednym miejscu. Naszym targetem będą mieszkańcy Stalowej Woli i 

powiatu stalowowolskiego. 

Kolejnym etapem będzie przygotowanie uczestników KADRu do wykonania zadania. Zostaną przeprowadzone warsztaty 

fotograficzne (2 spotkania x 4 godziny), na których przekażemy wiedzę z zakresu fotografii architektury oraz fotografii 

analogowej. Poruszona zostanie kwestia kompozycji, kadrowania, aspektów technicznych czy akcesoriów, które ułatwiają 

pracę fotografowi. Oprócz tego kadrowicze dowiedzą się jak uzyskać taką samą perspektywę oraz jak upodobnić „nowe” 

zdjęcie do starego. Zdjęcia analogowe to w większości czarna magia dla naszej młodzieży, dlatego chcemy przybliżyć im 

troszkę historii i pokazać, że kiedyś, aby zrobić zdjęcie nie wystarczyło wyciągnąć z kieszeni telefon. Teoria będzie 

fundamentem późniejszej pracy i pozwoli na otrzymanie spójnej galerii. Warsztaty będą miały charakter otwarty i odbędą 

się w siedzibie Koła Fotograficznego KADR przy ul. Staszica 14. 

http://www.kadrujemy.com/
https://www.facebook.com/fotokadr
mailto:stwkadr@gmail.com


Po odpowiednim przygotowaniu i zdobyciu niezbędnych materiałów wspólnie ruszymy na miasto w poszukiwaniu miejsc, 

które zaproponowali nam mieszkańcy Stalowej Woli przesyłając swoje zdjęcia. Odwzorujemy kilkadziesiąt fotografii udając 

się dokładnie w te same miejsca, w których zostały zrobione. Fotografowanie pochłonie trochę czasu, dlatego spotkamy 

się wspólnie 3 razy. Uczestnicy będą pracować pod czujnym okiem naszych instruktorów. Miejsce spotkań będzie 

uzależnione od wybranych zdjęć – będziemy spacerować po całej Stalowej Woli. Zadanie będzie skierowane głownie do 

kadrowiczów, ale nasz tryb działania pozwala na dołączanie nowych osób w każdej chwili. 

Po wykonanych nowych zdjęciach przyjdzie czas na naukę postprodukcji. Obróbka zdjęć to w dzisiejszych czasach 

nieodłączny element fotografii. Surowe zdjęcia potrzebują odpowiedniego przygotowania, by mogły jak najbardziej 

przypominać pierwowzory. Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Przedstawiona zostanie sztuka kolorowania starych 

zdjęć w programach graficznych. W naszym studio posiadamy kilka stanowisk komputerowych, dzięki czemu każdy będzie 

mógł spróbować swoich sił z pomocą instruktorów. Wykorzystamy nowe technologie do odtworzenia historii miasta. (2 

spotkania x 4 godziny) 

W końcowym etapie zdjęcia zostaną odpowiednio przygotowane i zestawione na zasadzie stare – nowe. Zlecimy 

przygotowanie specjalnej strony internetowej, na której zostanie opublikowana galeria online. Dzięki wirtualnej wersji 

zatrzymamy historię na dłużej, która mogła dotrzeć do przyszłych pokoleń w istniejącej „epoce internetu”. Wersja online 

pozwoli też na pokazanie pracy szerszej publice, ponieważ każdy będzie mógł wyszukać ją w wyszukiwarce internetowej. 

W przypadku papierowych egzemplarzy ograniczyłaby nas ilość sztuk, a co za tym idzie ilość odbiorców. Strona 

internetowa będzie miała natomiast ponadczasowy charakter. 

_____________________________ 

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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Przeprowadzenie warsztatów z 
fotografii architektury oraz analogowej 
ze sztuką kolorowania czarno-białych 
zdjęć 

4 spotkania (ok. 4 godziny 
każde) 

Lista obecności, dokumentacja 
fotograficzna 

Ukazanie zmian i rewitalizacji, które 
zaszły na terenie Stalowej Woli na 
przestrzeni lat 

Internetowi odbiorcy galerii 
fotograficznej (liczba 
nieograniczona) 

Statystyki strony, relacja w mediach 
społecznościowych. 

Powstanie strony internetowej, która 
udokumentuje przeprowadzone zmiany 

Możliwość obejrzenia prac w 
każdej chwili przez 
nieograniczoną ilość 
odbiorców w internecie 

Statystyki strony, relacja w mediach 
społecznościowych 

Zgromadzenie historycznych zdjęć 
miasta 

Udostępniony zbiór 
kilkudziesięciu fotografii 
przesłanych przez 
mieszkańców 

Dokumentacja fotograficzna, relacja w 
mediach społecznościowych 

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

wykorzystane w realizacji zadania

  Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe KADR od lat z powodzeniem realizuje samodzielne  projekty 
fotograficzne. Na przestrzeni lat w naszych zajęciach wzięło udział kilkaset osób ze Stalowej Woli i okolic. 
Realizowaliśmy wiele programów i projektów we współpracy z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami, 
wcześniej działając głównie jako grupa inicjatywna. Od 2008 roku prowadziliśmy regularne zajęcia 
fotograficzne działające przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, a od stycznia 2018 posiadamy lokal 
użyczony przez Miasto Stalowa Wola o łącznej powierzchni ponad 200m2, który przekształciliśmy w 
profesjonalne studio fotograficzne, przestrzeń warsztatową oraz wystawową w jednym. Naszą główną grupę 
prowadzących i instruktorów tworzy 7 osób, które od wielu lat poświęcają swój czas i przekazują wiedzę na 
naszych spotkaniach. Główną grupą docelową Fotograficznego stowarzyszenia Zwykłego KADR jest młodzież 
ze Stalowej Woli i okolic. Idea zajęć dla młodzieży towarzyszyła nam od zawsze. Ostatnie lata uświadomiły 
nam jednak, że jako pozytywnie zakręcona grupa pasjonatów potrafimy stworzyć team składający się nie tylko 
z młodzieży, ale również osób dorosłych, a niejednokrotnie i seniorów. Wszystko w jednym czasie i w jednym 
miejscu. A cała grupa świetnie się dogaduje i przede wszystkim lubi spędzać ze sobą czas. Nasze codzienne 
działania w pełni oparte są o zasady non profit. Uczestnicy nie płacą za udział w zajęciach, instruktorzy nie 



otrzymują wynagrodzenia. Każdy daje coś z siebie, i od siebie. Chcielibyśmy utrzymać idee zaangażowanej 
grupy pasjonatów przez kolejne lata naszych spotkań. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1. Projekt i wykonanie strony internetowej 3500 3500 0 

2. 
Budżet reklamowy (kampanie w social 
mediach) 

1000 1000 0 

3. 
Wynagrodzenie dla instruktora – 
warsztaty z fotografii architektury i 
fotografii analogowej 

1500 1500 0 

4. 
Wynagrodzenie dla instruktora – 
warsztaty z obróbki, postprodukcji i 
kolorowania zdjęć 

1500 1500 0 

5. Akcesoria fotograficzne (statywy, filtry) 1600 1600 0 

6. Wydruki poglądowe starych fotografii 400 400 0 

7. 
Prowadzenie marketingu organicznego 
w social mediach oraz redakcja 
powstałej strony internetowej 

500 500 0 

8. 

Praca wolontariuszy – wspomaganie 
działań instruktora na zajęciach 
praktycznych, selekcja materiału, 
koordynacja projektu oraz wykonanie 
zdjęć 

2000 0 2000 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 000 10 000 2000 

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.

 

.............................................................................. Data ....................................................... 

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

.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów)
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