
Zalqczniki do rozporzqdzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej 
z dnia.. . . . . . . . . . . . . . . . . .@oz. . . .) 

Zalqcznik nr  1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do s~osobu wv~elniania ofertv: 
Ofertq naleiy wypelnik wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 
umieszczonymi przy poszczegolnych polach oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skrefilic 
niewlaSciwq odpowiedi, pozostawiajqc prawidlowq. Przyklad: , , ~ / n i e p o b i e r a n i e * " .  

I. Podstawowe informacje o zloionej ofercie 

11. Dane oferenta (-6w) 

1. Organ administracji publicznej, ' 
do kt6rego adresowana jest 

oferta 

2. Tryb, w kt6rym zlof ono ofertq 

3. Rodzaj zadania publienego') 

4. Tytul zadania publicznego 

5. Termin realizacji zadania 
publicznwo2) 

) Rodzaj zadania zawiera sic w zakresie zadah okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o drialalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2 ' Terrnin realizacji zadania nie rnoie byt dluiszy nii 90 dni. 

1 

Prezydent Miasta todzi - Urqd Miasta todzi 
Departament Architektury i Rozwoju - Biuro Architekta Miasta 

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzidalno4ci 
p o w u  publicznego i o wolontariacie 
Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa 
narodowego 
Kon kurs fotograficzny 
,,Potqga Lodzi - Power of U d i  201 8" 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ' 
ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby) 
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, 90-004 Lodi, ul. Piotrkowska 102 
KRS 0000086466 
REGON 004274527 

Data 
rozpoczqcia 

2. Inne dodatkowe dane 
kontaktowe, w tym dane os6b 
upowaBnionych do skladania 
wyjabiel  dotyeqcych oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej, nurner faksu, adres 
strony internetowej) 

hndac'a iotrkowska.vl 
42 63i4F:6 

5.03.201 8 Data 
zakonczenia 

1.06.201 8 



111. Zakres neczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg6lnoSci 
celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz pnewidywanego do wykorzystania 
wktadu osobowego lub neczowego 

Zadanie polega na realizacji 12 edycji konkursu fotograficznego ,,Potqga todzi - Power of todi", 
Konkurs jest realizowany corocznie i gromadzi efekty obserwacji i poszukiwan tematu dla 
fotograficznego zapisu obrazu todzi w sposob odpowiadajqcy idei konkursu. 

Pomyslodawcq i organizatorem konkursu jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej. Celem konkursu, kt6rego 
pierwsza edycja odbyla siq w 2007 roku, jest dzialanie na rzecz ksztaitowania, upowszechnienia 
i utrwalenia pozytywnego wizerunku miasta. Organizatorzy oczekujq od uczestnikow nie tylko 
udokumentowania w formie artystycznej historycznego dziedzictwa jakim sq 16dzkie zabytki, ale takie tej 
spuicizny, kt6re zapisalo siq w przestrzeni miasta w formie ulotnej, trudno dostrzegalnej i podlegajqcej 
stopniowej degradacji. Zadaniem konkursu jest przede wszystkim zobaczenie todzi  jako miasta 
wypelnionego pozytywnq energiq i kreatywnogciq oraz podkreilenie znaczenia wsp6lczesnych dokonan 
podnoszqcych kondycjq miasta i mieszkancdw w kakdym aspekcie. 

Konkurs ma formulq otwartq i odgrywa waine znaczenie nie tylko w Srodowisku 16dzkich fotografow. 
Jego innowacyjnoiC i bezsprzeczna wart066 polega na tym, i i  obejmuje swoim zasiqgiem nie tylko 
profesjonalistow, ale przede wszystkim amator6w. Konkurs odbywa siq zawsze w dw6ch kategoriach: 
pierwszej - dla dzieci i mlodziezy do 16 roku iycia oraz drugiej (open) - obejmujqcej zawodowych 
fotografow i amatordw powyzej 16 roku iycia. Kaidy z autor6w moie zglosiC do 5 fotografii. Zdjqcia 
mogq by6 wykonane dowolnq technikq: czarno-biale lub barwne. 

Zainteresowanie konkursem w Srodowisku profesjonalnych fotografow oraz wircid amator6w wzrasta z 
kaidym kolejnym rokiem. W ubiegiorocznej jedenastej edycji konkursu ,,Potqga todzi - Power of t 6 d i  
201 7" wziqlo udzial 140 autorow , ktorzy zglosili lqcznie 388 prac. Tegoroczny konkurs odbqdzie siq po 
raz dwunasty . 

Do jury konkursu zapraszani sq profesjonalni tworcy z bran2y fotografii: Leokadia Bartoszko - prezes 
Zwiqzku Polskich Artystow Fotografikow okrqg lodzki, Andrzej ~wietlik - artysta fotograf ZPAF, 
Slawomir Grzanek - Prezes Zarzqdu todzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Marek Janiak - Architekt 
Miasta todzi  i prof. Politechniki tbdzkiej, Witold Krymarys - artysta fotograf ZPAF, Andrzej Walczak - 
architekt, mecenas Galerii Atlas Sztuki oraz Wlodzimierz Adamiak - artysta plastyk i prof. Politechniki 
L6dzkiej oraz przedstawiciel Zarzqdu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. 
Nagrody i wyrdinienia przyznawane sq osobno w kaidej z kategorii. 

Kaida kolejna edycja konkursu konczy siq publicznq wystawq zdjq6, a co trzy lata wydawany jest album 
fotograficzny bqdqcy podsumowaniem dorobku trzech kolejnych edycji. Do tej pory wydano trzy tomy 
albumu: za lata 2007-2009, 20 10-20 12, oraz 20 13-201 5. Albumy te tworzq pozytywny wizerunek miasta 
i budujq toisamoSC lodzian z miastem. Powstaje w ten spos6b niezwykia fototeka, ktora przedstawia 
,,L6di potqknq" - miasto z kt6rego dumni mogq by6 lodzianie. Warto dodaC, ze album za lata 2010-2012 
zostal uhonorowany nagrodq Zloty Ekslibris dla ,,Najlepszego wydawnictwa albumowego o todzi" za 
rok 2013. 
Fotografie prezentowane na wystawie pokonkursowej sq ponadto umieszczane w internecie, dziqki czemu 
zasiqg ich oglqdalnoSci zwiqksza siq. 



Realizacjq zadania wspierajq:, 

Mariusz E. Sokdowicz - Prezes Zarzqdu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, urodzony w Eodzi, adiunkt w 
Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznyrn Uniwersytetu 
E6dzkiego. Od wrzeSnia 201 6 roku Prodziekan Wydziah ds. Projekt6w i Toku Studiow. Autor i redaktor 
ponad 80 publikacji, jak r6wniez ekspertyz, poSwiqconych problematyce zarzqdzania strategicznego w 
samorzqdu terytorialnego oraz instytucji sektora publicznego. Jego zainteresowania naukowe dotyczq 
gospodarki przestrzennej, w tym w szczeg6lnoSci ekonomii miejskiej, ekonomii sektora publicznego, 
ekonomii instytucjonalnej oraz marketingu miejsc. Zdobywal doswiadczenie jako lokalny urzqdnik 
samorzqdowy, odpowiedzialny za rewitalizacjq centrum miasta. Swojq wiedzq i doiwiadczenie poglqbia 
podczas licznych wyjazd6w zagranicznych, m.in. do Francji, Gruzji, Niemiec, Szkocji, Portugalii, Rosji, 
Ukrainy, Slowacji i Bulgarii. W wolnych chwilach du2o czyta, szczeg6lnie literature wsp&czesnq, 
podr6zuje motocyklem oraz angaiuje siq na rzecz rozwoju jego rodzinnego miasta - Eodzi. 
mgr ini. arch. Monika Bachmax'iska - Slowikowska - Czlonek Zarzqdu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. 
Absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na wydziale Budownictwa Architektury i Iniynierii 
Srodowiska Politechniki Ebdzkiej. Od 2008r. w pracy zawodowej zajmuje siq zar6wno sporzqdzaniem 
projektow architektonicznych, jak r6wnied plan6w miejscowych i studidw uwarunkowah i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego. Od ponad roku wspiera Fundacjq w realizacji jej zadah Statutowych. 
Wspierala m. in. organizacjq konkursu ,,Najlepsze Wnqtrze Roku", wydarzenia koncqcego rok 
Jubileusm 25-lecia Fundacji Ulicy Piotrkowskiej ,,Bliskie Spotkanie Przyjaci61 Piotrkowskiej oraz 
swiqto Ulicy Piotrkowskiej. 

Mgr Ewa Boryczka - wiceprezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Asystent w Katedrze Gospodarki 
Regionalnej i Srodowiska Uniwersytetu E6dzkiego. Ekspert w dziedzinie zarzqdzania strategicznego, 
Town Centre Management, rewitalizacji. Organizator konferencji, debat, seminari6w zar6wno 
naukowych jak i popularno-naukowych. Realizator wielu projekt6w polskich i zagranicznych w tym 
r6wnie8 finansowanych ze Srodk6w Unii Europejskiej. Odpowiedzialna za realizacjq wydarzen Fundacji: 
,,Najlepsze Wnqtrze Roku", ,,Og6lnopolskie Akademickie Regaty Ulicy Piotrkowskiej", ,,Potqga Eodzi", 
,,Urodziny Tuwima", Jarmark Bodonarodzeniowy ,,Gwiazdka z Piotrkowskq", ,,Swiqto Ulicy 
Piotrkowskiej". 

Katarzyna Dzwonnik - Kierownik Biura Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Odpowiadala m.in. za organizacjq 
,,Urodzin Tuwima 20 13", konkursu na ,,Najlepsze Wnqtrze Roku 201 3,20 15" oraz uczestniczyla w 
organizacji poprzednich edycji Konkursu fotograficznego ,,Potqga Eodzi - Power of Eodi" (tj. w latach 
2013,2014,201 5,201 6,2017). Wsp6luczestniczyla, kierowala wydarzeniami roku Jubileuszowego FUP 
w 201 Sroku. Jej doiwiadczenie w zakresie koordynacji dzialax'i pracownikow i wolontariuszy Fundacji 
oraz wiedza z zakresu ksiqgowoSci i obslugi administracyjnej projekt6w pozwolz) na sprawnq realizacjq 
zadania publicznego. 

Miejscem realizacji konkursu bqdzie biuro Fundacji Ulicy Piotrkowskiej oraz wynajmowane przez niq 
pomieszczenia. 

2. Zakiadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Do rezultatdw kr6tkotrwalych zaliczajq siq: 
Wernisai wystawy pokonkursowej w galerii Lddzkiego Towarzystwa Fotograficznego 
Wydarzenie zgromadzi uczestnikdw konkursu, przedstawicieli medihw, wladz samorzqdowych, 
organizacji pozarzqdowych oraz instytucji kultury i bqdzie okazjq do propagowania wartoici 



Wystawa pokonkursowa w galerii L6dzkiego Towarzystwa Fotograficznego 
Wystawa zorganizowana zostanie na przestrzeni dw6ch tygodni i skupi uwagq o d b  zawodowo 
zajmujqcych siq fotografiq na plastycznym aspekcie Sr6dmiejskiej tkanki miejskiej Lodzi, a W e  
zaciekawi osoby spoza b-y fotograficznej wizerunkami miasta przedstawionymi na najlepszych 
fotografiach, zachqcajqc do zainteresowania siq historiq Lodzi. 
Internetowa wystawa fotografii w serwisie spotecznoLciowym Facebook, Instagram 
Fotografie zakwalifikowane na wystawq pokonkursowq zostanq umieszczone ponadto w serwisie 
spdeczno6ciowyrn Facebook, Instagramie, aby dotrzeC z nimi do szerszego grona odbiorc6w 
(nieograniczonego geograficznie). Dziqki temu rozwipaniu fotografie zyskajq drugie, powystawowe 
Qcie: bqdq komentowane przez internetowq spdecznoSC oraz udostqpniane miqdzy u2ytkownikami. 
Relacje medi6w 
Zaklada siq uzyskanie min. 20 wiadomoSci przygotowanych przez ok. 10 redakcji prasowych, co 
pozwoli na dotarcie z przeslaniem konkursu do ich odbiorc6w. Z jednej strony przyczyni siq to do 
promocji samego wydarzenia i zachqci do wziqcia w nim udziah, a z drugiej strony umoBliwi 
prezentacjq najlepszych prac i zwr6ci uwagq na piqkno zabudowy miasta. 

Do rezultat6w dhgotrwalych zaliczajq siq: 
Album fotograficzny ,Potqga Lodzi - Power of L6df 
Czwarty tom Albumu planuje siq wydaC w roku 2018, a jego zadaniem jest promocja Lodzi jako 
miasta o ponadprzeciqtnych walorach architektoniczno-urbanistycznych poprzez prezentacjq 
najlepszych fotografii z trzech edycji konkursu: 2016,2017 oraz 201 8. 
Wzrost zainteresowania historiq Lodzi oraz jej materialnym dziedzictwem kulturowym 
Temat konkursu niejako wymusi u jego uczestnik6w zwr6cenie uwagi na architektonicznej 
i urbanistycznej spuSciinie Lodzi, co stanowilo okazjq do zainteresowania siq jej genezq, losami oraz 
wsp6lczesnq rolq dla to&amo&ci miasta. 
Popularyzacja pozytywnego wizerunku miasta Lodzi 
Tematyka konkursu oraz jego wyniki wpisujq siq w budowq wizerunku Lodzi jako miasta 
awangardowego, niesztampowego, z unikalnq stmkturq i formq zabudowy, jako miejsca 
sprzyj aj qcego kreatywnogci. 
Budowa toBsamoLci z miastem wLr6d jego mieszka6c6w i uiytkownik6w 
Konkursowi towarzyszyC bqdzie ka2dorazowo narracja wartoSciujqca 16dzkq specyfikq i unikalnoik, 
odwohjqca siq do silnych zwiqzk6w z przestrzeniq miasta. 



IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku 
wiqkszej liczby koszt6w istnieje modliwoiC dodania kolejnych wierszy) 

.--'I (zl) 

1. ko&&u 
Kolporta2 material6w informacyjno - 1230,OO 

0. 1 promocyjnych 
7 9. I Uslugi telekomunikacyjne 250,86 

I1 I 

10. ) Wynajem pomieszczen 790,ll 

3' WartoK koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie rnoie przekroczyt 10 000 zl. 
' w przypadku wsparcia reallzacji zadania publicznego. 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji3) 
(zl) 

do poniesienia 
ze Srodk6w 
finansowych 
wlasnych, 
Brodk6w 

pochodzqcych z 
innych Zrbdel, 

wkladu 
osobowego lub 
neczowego4) 



OSwiadczarn(-y), Be: 
1) proponowane zadanie publicme bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoSci 

pokytku publicmego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* Swiadczen 

pieniqknych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz za1qcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem 

pra-ym 
i faktycznym; 

4) oferent*/oferenci* skladajqcy niniejsq ofertq nie zalega (-jq)*/zalega (-jq)* z oplacaniem 
naleknoSci z tytu4u zobowiqzah podatkowych; 

5) oferent*/oferenci* skladajqcy niniejsq ofertq nie zalega (-jq)*/zalega (-jq)* z oplacaniem 
naleknoSci z tytulu skladek na ubezpieczenia spdeczne. 

Fundacja Ullcy Piotrkowskisj 
90-004 tW, Piorrkowska 102 

Prezes tsVfax 042 636 40 36. NIP: 725-0069-974 
zarejestmwana w Sqdzle Rejonowym 

dl8 todzi $r6drnieScia w todd 
S Nr KRS 000008C46(i 

............ W d b &  
lub podpisy osbb u p o d o n y c h  
do skladania 06wiadczfi woli w imieniu 
ofmnta) 

Data ....... 46 .r.. a.l.K?~8. ........ (., ................... 
Zalacznik: 
- kopia aktualnego wyciqgu z KRS. 




