
WKST.3033.41.3.2020  Kalisz, dnia  21.09.2020 r.

Komunikat

Prezydent Miasta Kalisza, informuje, że została złożona oferta na realizację
zadania z zakresu  kultury,  sztuki,  ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego
w  trybie  art.  19a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)
Treść oferty w załączeniu.

Uwagi  dotyczące  oferty  można  zgłaszać  na  piśmie  w  terminie  7  dni  od  dnia
zamieszczenia oferty, bezpośrednio w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1A.

w z.  Prezydenta Miasta Kalisza
           /…/

               Grzegorz Kulawinek



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 Kalisza

2. Rodzaj zadania publicznego
1) 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

Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu „Artem 
Docendi”
KRS 0000464496
ul. Nowy Świat 28-30
62-800 Kalisz 
email: stowarzyszeniewpa@amu.edu.pl
tel: 61-829-64-81 / 61-829-64-41

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

Agnieszka Gola-Frątczak

Adres e-mail: agola@amu.edu.pl

Telefon: 0-61  829-64-41

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Konferencja naukowa „Kalisz-kolebka polskiego rocka”

2. Termin realizacji zadania 

publicznego
2)

Data
rozpoczęcia 

1.10.2020 Data 
zakończenia

30.11.2020

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

Pod koniec roku 1969 w Kaliszu odbył  się pierwszy Ogólnopolski  Festiwal Awangardy
Beatowej 69 (OFAB). Dwa kolejne spotkania również odbyły się w Kaliszu i zgromadziły
ponad tysiąc młodych ludzi, których zachwyciła różnorodność form i stylów muzycznych. 
Dziś, po 50 latach pojawiła się inicjatywa powrotu do tamtych wydarzeń, aby odnotować je
w pamięci, odtworzyć ideę OFAB-u.
W związku z powyższym zorganizowana będzie konferencja naukowa, która odbędzie się
na  Wydziale  Pedagogiczno-Artystycznym  UAM  w  Kaliszu  przygotowana  przez
Stowarzyszenie Artem Docendi w Kaliszu nt. „Kalisz-kolebka polskiego rocka" z udziałem
naukowców, prof. Pawła Tańskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof.
Krzysztofa  Gajdy  z  Uniwersytetu  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu,  prof.  Jerzego
Jarniewicza z Uniwersytetu Łódzkiego, a w roli moderatora konferencji wystąpi prof. UAM
dr hab. Piotr Łuszczykiewicz.

mailto:agola@amu.edu.pl


_____________________________

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

Konferencja naukowa, 
która odbędzie się na 
Wydziale 
Pedagogiczno-
Artystycznym UAM w 
Kaliszu nt. „Kalisz-
kolebka polskiego 
rocka" z udziałem 
naukowców, prof. 
Pawła Tańskiego z 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, 
prof. Krzysztofa Gajdy 
z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w 
Poznaniu, prof. Jerzego 
Jarniewicza z 
Uniwersytetu 
Łódzkiego a w roli 
moderatora konferencji 
wystąpi prof. UAM dr 
hab. Piotr 
Łuszczykiewicz
 

Ilość odbiorców – około 
200 osób

Ilość wyświetleń – około 
2.000 osób

Ilość osób na widowni

Ilość wyświetleń

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

będą wykorzystane w realizacji 
zadania 

Uniwersyteckie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Wydziału  Pedagogiczno-
Artystycznego  UAM  w  Kaliszu  ARTEM  DOCENDI  jest
organizatorem Międzynarodowego  Festiwalu  Muzyki  Organowej  
i Kameralnej Kaliskie Forum Organowe - od 2017 r.

22 lutego 2017 roku na WP-A odbył  się koncert  charytatywny pt.
„Zaśpiewam  Tobie  Piosenkę”.  Podczas  tego  wydarzenia  zostały
zebrane  pieniądze  na  leczenie  Szymona  Baranka.  Stowarzyszenie
Artem Docendi odpowiadało za prawidłowe przeprowadzenie zbiórki
pieniędzy.

Stowarzyszenie  Artem  Docendi  było  współorganizatorem  XVII
Kaliskich Dni Żaków 2017. Impreza odbyła się 18 maja 2017 roku na
placu Św. Stanisława. 



27 maja 2017 roku Stowarzyszenie Artem Docendi wzięło udział w
uroczystości wręczenia nagród dla najlepszych chórów i dyrygentów
podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkół Średnich,  który
odbył się na WP-A.  Stowarzyszenie Artem Docendi przygotowało
główną nagrodę dla zwycięzcy,  statuetkę, dyplom oraz pamiątkową
rzeźbę przygotowaną przez członkinię Stowarzyszenia, panią prof. dr
hab. Marię Podskarbi-Hebisz.

Stowarzyszenie ARTEM DOCENDI włączyło się w Wielką Zbiórkę
Książek  dla  małych  i  dużych  pacjentów,  przebywających  w
szpitalach (przedsięwzięcie Fundacji Zaczytani.org.) – 2017 r.

Uniwersyteckie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Wydziału  Pedagogiczno-
Artystycznego  UAM  w  Kaliszu  ARTEM  DOCENDI  wsparło
inicjatywę  wyposażenia  pierwszego  w  Polsce  pokoiku
terapeutycznego  dla  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  (w filii  nr  3
Miejskiej Biblioteki Publicznej; 2018 r.).

Uniwersyteckie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Wydziału  Pedagogiczno-
Artystycznego  UAM w Kaliszu  ARTEM DOCENDI  włączyło  się  
w  przedsięwzięcie  pod  hasłem  "Wszystkie  kolory  świata"
(reprezentowane przez dr Agnieszkę Godszling; wykonano dwie lalki-
Adama  Mickiewicza oraz Mony Lisy,  które  zostały wylicytowane  
w związku z akcją zakupu szczepionek dla dzieci z najbiedniejszych
regionów świata - 2019 r.).

Realizacja projektu „Zakochany Asnyk”  (2019 r.)  -  kompilacja  12
utworów z tekstami (wierszami) Adama Asnyka, do których muzykę
skomponował  wykładowca  WPA  Fryderyk  Stankiewicz’  projekt
oparty niemal  wyłącznie  na  pracy  osób  związanych  z  Wydziałem
Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu i zrealizowany w tym
miejscu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych

źródeł

1.
Wynagrodzenie prelegentów i 
moderatorów 

7.500 zł

2.
Koszty administracyjne (obsługa 
księgowa) 
 

 
750 zł

3.
Koszty administracyjne (koordynator 
projektu)

750 zł

4. catering
  1.000 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10.700 zł 10.000 zł 700 zł



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. 

Agnieszka Gola-Frątczak – WICEPREZES Kalisz, dnia 16.09.2020 
Katarzyna Maniewska - SKARBNIK

podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


