
Wykaz ofert ocenionych negatywnie i odrzuconych ze względów formalnych 
w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021. 
 

 POPULARYZACJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 
O WALORACH TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

Lp. Nazwa oferenta Adres siedziby oferenta Tytuł zadania publicznego Rodzaj błędu lub braku formalnego 

1 Rokietnicki Klub Seniorów  
ul. Sportowa 1 
62-090 Rokietnica 

Organizacja imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez turystycznych i 
krajoznawczych o znaczeniu minimum 
ponadlokalnym, promujących walory 
turystyczne województwa 
wielkopolskiego 

1. W §8 regulaminu organizacyjnego nie wskazano dotacji jako źródła 
środków na działalność stowarzyszenia. 

2. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. 

3. Brak dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu (brak 
wypisu z Rejestru Starostwa). 

4. Brak oświadczenia V-ce Prezes Zarządu o zapoznaniu się z zasadami 
przetwarzania danych osobowych. 

5. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 

2 Fundacja "Reakcja"  
ul. Korczak 6/28 
62-800 Kalisz 

Ziemia Kaliska na weekend - cykl spotów 
promocyjnych region południowej 
Wielkopolski 

1. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem (turystyka i krajoznawstwo). 

2. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 

3. W Witkac.pl brak oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno-
prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz innych źródeł o charakterze publicznym, podpisanego w sposób 
określony w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert i pouczeniu zawartym w 
druku oświadczenia. 

4. W treści skorygowanej oferty wprowadzono zmiany inne niż wymienione 
w wezwaniu do uzupełnienia oferty. 

3 
Stowarzyszenie VENA 
Pobiedziska 

ul. Konwaliowa 27 
62-010 Pobiedziska 

Rajdy rowerowe: "Podróżuj z Kazikiem" 
oraz "Książęcy Rajd Rowerowy" 

1. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem (turystyka i krajoznawstwo). 

2. Zadanie nie stanowi jednolitego tematycznie cyklu imprez lecz dwa 
osobne rajdy rowerowe. Na każdy z rajdów należało złożyć osobną ofertę. 



3. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 

4. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie została zaokrąglona do pełnych 
złotych. 

4 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział w Szamotułach 

Rynek 35 
64-500 Szamotuły 

Wędruj z nami 2021 - cykl imprez 
turystyki kwalifikowanej i powszechnej 

1. Zadanie nie stanowi jednolitego tematycznie cyklu imprez lecz osobne 
imprezy. Na każdą z nich należało złożyć osobną ofertę. 

2. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 

3. Przedłożony statut nie jest zgodny z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym. Do oferty dołączono statut z 27.03.1999 r. Z Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wynika jednak, iż ostatnia 
zmiana statutu stowarzyszenia nastąpiła 12.04.2013 r. 

5 Fundacja Kultura Trakcja 
ul. Sikorskiego 3 
62-030 Luboń 

Gra terenowa: Luboński Szlak 
Architektury Przemysłowej 

1. W części III pkt 6 oferty nie wskazano rezultatu obligatoryjnego. 
2. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 

przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 
3. Braków formalnych w ofercie nie usunięto w terminie wskazanym w 

wezwaniu. Oferta zamieszczona w Witkac.pl posiada status: „oferta 
niezłożona”. 

6 
Ochotnicza Straż Pożarna 
Włościejewice-Ługi 

Włościejewice 49a 
63-120 Książ Wielkopolski 

"Turystyka na 4 kółkach" - turystyczny, 
samochodowy rajd nawigacyjny 

1. Miejsce realizacji zadania (trasa rajdu) wykracza poza teren działania OSP 
wskazany w par. 2 ust. 1 statutu. 

2. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem (turystyka i krajoznawstwo). 

3. W części III pkt 6 oferty nie wskazano wymaganego sposobu 
monitorowania rezultatu obligatoryjnego. 

4. Brak spójności oferty (dot. przewidywanej sumy środków finansowych 
spoza dotacji wskazanych w części IV pkt 2 oferty). 

5. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 

6. Niekompletne oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych. 

7 
Stowarzyszenie 
Antropologów Kultury 
"Etnosfera" 

ul. Limanowskiego 27/23 
60-744 Poznań 

Przyrodnicze walory Wielkopolski - 
warsztaty terenowe nad jeziorem Lednica 

1. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem (turystyka i krajoznawstwo), zgodnej z zakresem zlecanego 
zadania publicznego. 

2. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. 
Zadanie opisane w złożonej ofercie obejmuje organizację warsztatów  
fotograficznych oraz wystawy. Nie dotyczy organizacji imprez lub 



jednolitych tematycznie cykli imprez turystycznych i krajoznawczych.  
3. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 

przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 
4. Nieprawidłowo złożone oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z zapisami Części V pkt 9) ppkt 
2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert każda osoba, której dane będą 
przetwarzane w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert, winna 
złożyć osobne oświadczenie. 

8 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

ul. Senatorska 11 
00-075 Warszawa 

29. Ogólnopolski Przegląd Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej 

1. Zadanie realizowane poza terenem województwa wielkopolskiego.  
2. Nie dołączono upoważnienia Głównej Księgowej do reprezentowania 

oferenta (składania podpisów). 
3. Brak oświadczenia Sekretarza Generalnego i Głównej Księgowej o 

zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych. 
4. W części III pkt 6 oferty nie wskazano przynajmniej jednego rezultatu 

obligatoryjnego. 
5. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 

przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 
6. Brak spójności oferty. W części IV pkt 2 oferty wskazano pobieranie wpłat 

od uczestników konkursu. Świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania 
nie wykazano jednak w części V pkt V.B oraz części VI oferty. 

9 
Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska 

ul. św. Marcin 80/82 
61-809 Poznań 

Wśród przyrody Doliny Wełny 

1. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o 
wolontariacie: „Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego 
przedmiotu działalności”. 

2. Brak spójności oferty. Wartość wkładu osobowego wskazana w części IV 
pkt 2 oferty jest niespójna z częścią V oferty. 

10 
Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska 

ul. św. Marcin 80/82 
61-809 Poznań 

Walory turystyczne Północnej 
Wielkopolski 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o 
wolontariacie: „Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego 
przedmiotu działalności”. 

11 
Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska 

ul. św. Marcin 80/82 
61-809 Poznań 

Harcerski Start 2021 

1. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o 
wolontariacie: „Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego 
przedmiotu działalności”. 

2. Brak spójności oferty. Wartość wkładu osobowego wskazana w części IV 
pkt 2 oferty jest niespójna z częścią V oferty. 



12 
Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska 

ul. św. Marcin 80/82 
61-809 Poznań 

XXXX Rajd "Alpinada Mount Kobyla" 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o 
wolontariacie: „Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego 
przedmiotu działalności”. 

13 
Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska 

ul. św. Marcin 80/82 
61-809 Poznań 

Harce na orientację 

1. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o 
wolontariacie: „Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego 
przedmiotu działalności”. 

2. Brak spójności oferty. Wartość wkładu osobowego wskazana w części IV 
pkt 2 oferty jest niespójna z częścią V oferty. 

14 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej 
Związku Harcerstwa 
Polskiego  

ul. Bohaterów Westerplatte 27 
65-034 Zielona Góra  

Cykl "Aktywnie po Wielkopolsce" 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. 
Zadanie nie stanowi jednolitego tematycznie cyklu imprez turystycznych i 
krajoznawczych, lecz osobne przedsięwzięcia. Konkurs nie obejmuje 
imprez sportowych, jakim jest Europejski Bieg w Krainie 100 jezior. 

2. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 

3. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o 
wolontariacie: „Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego 
przedmiotu działalności”. 

15 Fundacja Piotra Reissa 
ul. Źródlana 19/1 
60-642 Poznań 

Turniej piłkarski oraz zwiedzanie Dolska i 
okolic 

1. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem (turystyka i krajoznawstwo). 

2. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. 
Zadanie opisane w złożonej ofercie obejmuje w głównym zakresie 
organizację turnieju piłkarskiego.  

3. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 

16 
Fundacja Srebrnej 
Generacji - Wojażer 

ul. Słowiańska 38F/14 
61-664 Poznań  

Wielkopolski Szlak Kulinarny z historią i ze 
smakiem / w cztery strony Wielkopolski / 

W części III pkt 6 oferty nie wskazano prawidłowej, wymaganej nazwy 
rezultatu obligatoryjnego. 

17 
Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej Ognisko 
"Bajka" w Trzciance  

os. Słowackiego 24 
64-980 Trzcianka  

Jogowo-wodne imprezy nad jeziorami 
Trzcianki 

1. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w zakresie organizacji imprez 
turystycznych. 

2. Zadanie nie stanowi jednolitego tematycznie cyklu imprez turystycznych i 
krajoznawczych, lecz osobne przedsięwzięcia (cykl 6 imprez tematycznych 
obejmujących zajęcia jogi i rejsy łodzią oraz 2 rajdy nordic walking). Na 
każde z nich należało złożyć osobną ofertę. 

3. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 



przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 
4. Niekompletne oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania 

danych osobowych. 

18 
Biuro Podróży Presto 
Aleksandra Moroz 

u. Półwiejska 13 
61-885 Poznań Warta Gravel – Wyścig rowerowy 

1. Podmiot składający ofertę nie jest uprawniony do złożenia oferty, tzn. nie 
jest organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 
tej ustawy. 

2. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. Otwarty konkurs ofert 
nie obejmuje organizacji wyścigów rowerowych. 

3. W części III pkt 6 oferty nie wskazano wymaganego sposobu 
monitorowania rezultatu obligatoryjnego. 

4. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 

5. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie jest zaokrąglona do pełnych 
złotych. 

19 
Towarzystwo Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej 
Oddział w Poznaniu  

Stary Rynek 51 
61-772 Poznań 

Jagiełłowym Szlakiem po Wielkopolsce 
Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem 
(turystyka i krajoznawstwo). 

20 
Towarzystwo Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej 
Oddział w Poznaniu  

Stary Rynek 51 
61-772 Poznań 

Wielkopolskim Szlakiem Napoleona Ordy 
Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem 
(turystyka i krajoznawstwo). 

21 Fundacja "Filmowiec" 
ul. Mazowiecka 10 
60-617 Poznań 

"Wielkopolska zaprasza" Warsztaty 
Medialne 

1. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem (turystyka i krajoznawstwo). 

2. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. Zadanie opisane w 
złożonej ofercie obejmuje organizację warsztatów filmowych dla uczniów 
szkół średnich. Zadanie nie jest skierowane do wielkopolskich kadr 
turystycznych i nie ma na celu podniesienia kompetencji wielkopolskich 
kadr turystycznych. 

3. W części III pkt 6 oferty nie wskazano wymaganego sposobu 
monitorowania rezultatu obligatoryjnego. 

4. W części VI oferty nie wymieniono wszystkich kosztów, na które oferent 
zamierza przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 

22 Pilska Grupa Medialna 
ul. Wojska Polskiego 36 
64-920 Piła 

Północna Wielkopolska na weekend 

1. Potwierdzenie złożenia oferty złożono po terminie określonym w 
ogłoszeniu konkursowym. 

2. Potwierdzenie złożenia oferty nie zostało podpisane w sposób określony w 
Części V pkt 5) ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Osoby uprawnione 



do podpisania ww. dokumentu, niedysponujące pieczątkami imiennymi, 
winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z 
zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej. 

3. W części III pkt 6 oferty nie wskazano przynajmniej jednego rezultatu 
obligatoryjnego. 

4. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 

23 Fundacja Nasze Podwórko 
Gościejewo 74 
64-611 Gościejewo 

Szlakiem rodziny von Treskow po 
Wielkopolsce. Przewodnik turystyczno-
historyczny. 

1. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem (turystyka i krajoznawstwo). 

2. Potwierdzenie złożenia oferty nie zostało podpisane w sposób określony w 
Części V pkt 5) ogłoszenia otwartego konkursu ofert (przy podpisie brak 
pieczęci imiennej ze wskazaniem funkcji pełnionej w organizacji 
pozarządowej). 

24 Fundacja Instytut 
Białowieski 

ul. Rumiankowa 14/4 
15-665 Białystok 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. 
Zadanie publiczne opisane w złożonej ofercie nie zmierza do pełniejszego 
zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa wielkopolskiego, 
rozwoju przemysłu czasu wolnego, upowszechniania turystyki i 
krajoznawstwa, edukacji krajoznawczej bądź popularyzacji walorów 
turystycznych województwa wielkopolskiego wśród turystów 
przybywających do województwa wielkopolskiego. 

2. Brak spójności oferty. 
3. Oferta dotyczy realizacji kilku projektów. 
4. W części III pkt 3 oferty nie wskazano miejsca realizacji przedsięwzięcia. 
5. W części III pkt 6 oferty nie wskazano przynajmniej jednego rezultatu 

obligatoryjnego. 
6. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 

przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 
7. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie jest zaokrąglona do pełnych 

złotych. 
8. Brak oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno - prawnych 

wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 
źródeł o charakterze publicznym, złożonego na druku i w sposób wskazany 
w ogłoszeniu konkursowym. 

9. Brak oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych 
osobowych, złożonego na druku i w sposób wskazany w ogłoszeniu 
konkursowym. 



25 Parafia Ewangelicko-
Reformowana w Żychlinie 

Żychlin, ul. Parkowa 7 
62-571 Stare Miasto 

Wirtualny spacer po zabytkowym 
Żychlinie 

1. Potwierdzenie złożenia oferty złożono po terminie określonym w 
ogłoszeniu konkursowym. 

2. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 

3. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - prawnych wobec 
budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł 
o charakterze publicznym nie zostało podpisane w sposób określony w 
ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (osoby niedysponujące pieczątkami 
imiennymi: czytelnie pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnionej 
funkcji). 

4. Niekompletne oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych, złożone w sposób wskazany w ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert. 

5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia 
dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe nie zostało podpisane 
w sposób określony w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (osoby 
niedysponujące pieczątkami imiennymi: czytelnie pełne imię i nazwisko z 
zaznaczeniem pełnionej funkcji). 

26 

Stowarzyszenie 
Integracyjne Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
"Daj Radość 
Niepełnosprawnym" 

ul. Lelewela 140 
64-920 Piła 

Popularyzacja Turystyki i Krajoznawstwa 
oraz upowszechnianie wiedzy o walorach 
turystycznych woj. Wielkopolskiego. 
Integracja z niepełnosprawnymi - 
Kajakiem i Nordicem po Wielkopolsce 

1. Potwierdzenie złożenia oferty złożono po terminie określonym w 
ogłoszeniu konkursowym. 

2. Brak spójności oferty. Koszty i kwoty wskazane w części VI oferty nie są 
spójne z przedstawioną w ofercie kalkulacją przewidywanych kosztów 
realizacji zadania publicznego. 

27 
Stowarzyszenie Edukacji 
Medialnej i Filmowej 

ul. Podgórna 10 
64-920 Piła 

Szlakiem Doliny Noteci 

1. Brak potwierdzenia złożenia oferty. 
2. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 

konkursem (turystyka i krajoznawstwo). 
3. W części III pkt 6 oferty nie wskazano przynajmniej jednego rezultatu 

obligatoryjnego. 
4. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 

przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 
5. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - prawnych wobec 

budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł 
o charakterze publicznym nie zostało podpisane w sposób określony w 
ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (osoby niedysponujące pieczątkami 
imiennymi: czytelnie pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnionej 
funkcji). 


