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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

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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:Miejski Klub Sportowy "Mazur", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub
sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, w ewidencji
Starosty Ełckiego: KS14, Kod pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Sikorskiego ,
Numer posesji: 5A, Numer lokalu: 35, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina:
m. Ełk, Strona www: http://mazurelk.pl/, Adres e-mail: biuro@mkselk.pl, Numer telefonu:
608632724,
 
Adres do korespondensji 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 Wenda
 
Adres e-mail: c.wenda.83@gmail.com Telefon: 
608632724

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Trainer PRO Edition. Opracowanie i wdrożenie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

04.05.2020 Data
zakończenia

31.07.2020

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

Głównym celem naszego zadania jest systematyczny rozwój sportowy poszczególnych drużyn oraz
całego Klubu, a także podniesienie kompetencji trenerskich poprzez opracowanie i wdrożenie
kompleksowego, funkcjonalnego i Zunifikowanego System Szkolenia i Prowadzenia Drużyn.
Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wyznaczenia jednolitej i uporządkowanej polityki
kadrowej oraz zarządzania drużyną, poprzez zrealizowanie cyklu szkoleń i warsztatów kadry
trenerskiej wszystkich grup wiekowych.

Zunifikowany System Szkolenia i Prowadzenia Drużyn to nowatorskie i niestandardowe narzędzie
wymuszające zmianę podejścia do futbolu. Umożliwia pełne i właściwe jego zrozumienie, stwarza
szansę długofalowego, spójnego i wieloaspektowego rozwoju, zachowującego ciągłość szkolenia
poszczególnych grup wiekowych. Charakteryzuje się kompleksowością oraz funkcjonalnością
konceptu.

Wdrożenie tego typu systemu przyniesie wiele korzyści i pozwoli rozwijać się poszczególnym
drużynom, zawodnikom, a ostatecznie także Klubowi. Zaprojektowany system będzie zawierał
następujące elementy:
1. Wypracowanie Modelu Gry:
a) Szkoleniowa koncepcja długofalowego rozwoju drużyny.
b) Struktura rozumienia gry.
c) Wypracowanie filozofii piłki nożnej.
d) Wyznaczenie metodyki procesu treningowego.

3. Zdefiniowanie obszarów rozwojowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.
a) Długofalowe planowanie kadr zespołów w Akademii.
b) Największe błędy w prowadzeniu drużyny.
c) Kryteria rozwoju zespołu oraz ich weryfikacja.

3. Zbudowanie modelu analitycznego, umożliwiającego prowadzenie metodycznego i
systematycznego monitoringu poszczególnych drużyn, trenerów i ogólnie wdrażanego systemu.
a) Weryfikacja potencjału młodych zawodników.
b) Weryfikacja potencjału trenera.
c) Wewnętrzny system pozyskiwania informacji "feedback".
d) Profesjonalny proces wyszukiwania i pozyskiwania młodych talentów.

4. Wypracowanie Profilu Trenera:
a) Świadomość zawodu Trenera.
b) Elementy autorytetu Trenera.
c) Kompetencje Trenera.
d) Psychologia w pracy Trenera.
e) Stres w pracy Trenera – jak sobie radzić?

5. Wypracowanie Profilu Zawodników.
a) Przygotowanie motoryczne, a sposób gry.
b) Szkolenie i wprowadzanie wychowanków do pierwszego zespołu.
c) Analiza gry rywala.
d) Tajemnica ataku pozycyjnego.

6. Rozwój Trenerów w kierunku wyznaczonej strategii.
a) Planowanie procesu treningowego.
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b) Prowadzenie treningu.
c) Bramkarz jako ważna część zespołu.
d) Struktura rozumienia gry.
e) Analiza danych w piłce nożnej.

Zdefiniowanie właściwej ścieżki rozwoju, następnie opracowanie i wdrożenie takiego sytemu należy
określić mianem kluczowego kroku na drodze do pełnej profesjonalizacji Klubu sportowego.
Wypracowanie charakterystycznego i unikalnego systemu daje podstawy do wyznaczenia jednolitej
i uporządkowanej polityki planowania, zarządzania oraz szkolenia.

Opracowywanie Zunifikowanego Systemu Szkolenia i Prowadzenia Drużyn odbywa się na podstawie
wielu składowych, w tym m.in. wizji lokalnych, konsultacji oraz analiz uwzględniających liczne
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, mające bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
Klubu.

Dzięki zrealizowaniu poszczególnych etapów procesu, zebrane informacje zostaną przekute w
precyzyjną, wielostopniową i komplementarną strukturę, definiującą dokładny tryb organizacji gry,
wyznaczającą rozwiązania systemowe, jak również wskazującą wszystkie aspekty oraz warunki
konieczne do realizacji zdiagnozowanych założeń.

Miejsce realizacji

Ełk oraz inne miejscowości na terenie Polski (wskazane przez organizatora szkoleń)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wzięcie udziału w cyklu szkoleń Nabycie kompetencji w
zakresie planowania,
organizacji oraz realizacji
szkolenia przez sztab
trenerski Klubu

certyfikaty ukończenia
szkolenia

Profesjonalizacja procesu
szkoleniowego według nowych
wytycznych

Wdrożenie opracowanego
planu szkoleniowego,
podniesienie poziomu
prowadzonych treningów,
lepsze wyniki sportowców

lista obecności na treningach

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

Miejski Klub Sportowy Mazur Ełk prowadzi:

1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego, w zakresie:
a) Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców Ełku oraz okolicznych miejscowości
w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków Klubu.
b) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań statutowych Klubu.
c) Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej
społeczeństwa.

2. Działalność odpłatną pożytku publicznego:
a) Zgodnie z art. 36 pkt. C, wpływy z zawodów i imprez.

Główne cele działalności Klubu to m.in.:
1. Systematyczne podnoszenie poziomu sportowego zawodników we wszystkich kategoriach
wiekowych.
2. Wdrażanie i prowadzenie właściwych cykli treningowo-meczowych, we wszystkich kategoriach
wiekowych.
3. Zapewnienie wszystkim zawodnikom odpowiednich warunków szkoleniowych (kadra trenerska,
fizjoterapeuta, sprzęt sportowy, baza treningowa).
4. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu ,,fair play” i pozytywnej rywalizacji sportowej, które
wpływają na właściwy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
5. Promocja aktywnego wypoczynku poprzez czynne uprawianie piłki nożnej.
6. Organizowanie widowisk sportowych dla kibiców oraz sympatyków Klubu i piłki nożnej.
7. Budowanie pozytywnego wizerunku Klubu.
8. Udział w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz sparingach i meczach
towarzyskich.
9. Promocja Miasta Ełku poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich w Polsce i za granicą.

Rozgrywki piłkarskie w sezonie 2019/2020:
1. Seniorzy:
IV liga polska w piłce nożnej, jest piąta w hierarchii klasą męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w
Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między III ligą polską, a klasą okręgową (w 15
województwach). Ponadto jest najwyższym szczeblem regionalnym (V poziom ligowy). Zmagania w
ramach IV ligi toczą się cyklicznie (co sezon) i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich,
grających w 20 grupach wojewódzkich. Zwycięzcy każdej z grup IV ligi polskiej uzyskują awans do III
ligi polskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup wojewódzkich V ligi
polskiej lub klas okręgowych.

Obecnie IV liga polska składa się z 20 grup regionalnych (wojewódzkich), a ich rozgrywki
prowadzone są przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. 15 marca 2019 roku w
siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej została podpisana umowa, na mocy której
sponsorem tytularnym rozgrywek IV Ligi została firma forBET Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o. Od
tego dnia rozgrywki noszą nazwę forBET IV Liga.

Mazur Ełk do tej pory rozegrał 16 spotkań zdobywając 21 punktów, notując 6 – wygranych, 3 –
remisy i 7 – porażek, zajmując po pierwszej rundzie 8 miejsce w tabeli. Należy przy tym podkreślić,
że ełcki klub posiada w swojej kadrze wielu młodych i utalentowanych zawodników, którzy dopiero
zdobywają doświadczenie w piłce seniorskiej. Dlatego ósme miejsce w tabeli jest dobrym
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osiągnięciem.

2. Akademia Piłkarska MKS Mazur Ełk:
Posiada 5 drużyn dziecięcych i młodzieżowych (roczniki od 2004 do 2015) reprezentujących Klub w
następujących rozgrywkach:
1) Junior Młodszy - I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1 (rozgrywki prowadzone przez
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), - awans do I ligi Juniora Młodszego.
2) Trampkarz - I liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (rozgrywki prowadzone przez Warmińsko-
Mazurski Związek Piłki Nożnej), obecnie 3 miejsce w tabeli.
3) Młodzik - I liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 1 (rozgrywki prowadzone przez Warmińsko-
Mazurski Związek Piłki Nożnej), awans do I ligi Młodzika.
4) Żak - dziecięce rozgrywki turniejowe i okolicznościowe.
5) Orlik - dziecięce rozgrywki turniejowe i okolicznościowe.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Każdego roku szkolimy, wychowujemy i angażujemy kilkudziesięciu młodych piłkarzy, w różnych
kategoriach wiekowych, do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na szczeblu lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Ponadto kładziemy duży nacisk na
profesjonalizację wszystkich drużyn, poprzez systematyczne szkolenie i udział w kursokonferencjach
naszej kadry trenerskiej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Kadra trenerska, zawodnicy, klubowy sprzęt sportowy (w tym m.in: piłki, drabinki koordynacyjne,
pachołki, znaczniki, tyczki).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Opracowanie i wdrożenie
kompleksowego, funkcjonalnego i
Zunifikowanego System Szkolenia i
Prowadzenia Drużyn (analiza,
opracowanie, szkolenie, wdrożenie)

10000,0    

2. Transport 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11500,0 10000,0 1500,0

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;
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)

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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