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FORMULARZ WNIOSKU PROJEKTU 

1.  IMIĘ ANDRZEJ 

2.  NAZWISKO STOLAREK 

3.  PESEL  

4.  ADRES ZAMIESZKANIA 
ULICA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ  

5.  DANE DO KONTAKTU 
TELEFON, E-MAIL  

6.  

6.1. NAZWA PROJEKTU: Ratujemy i uczymy ratować 

6.2. Miejsce projektu (proponowana lokalizacja np. osiedle, ulica, plac): Świnoujście 

6.3. Rodzaj projektu (zaznaczyć znakiem X właściwy punkt): 

 budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej; 

 przedsięwzięcie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym; 

 zakupy inwestycyjne. 

6.4. Opis projektu: Wieloletnie obserwacje mieszkańców a w szczególności młodzieży 

w Świnoujściu skłoniły mnie do utworzenia projektu edukacyjnego mającego na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie miasta 

oraz korzystających z przyległych obszarów wodnych. Projekt z założenia ma 

uświadomić młodzieży i osobom starszym, jak postępować w sytuacjach zagrożenia 

życia i zdrowia oraz jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Dodatkowo w myśl 

zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” projekt będzie propagował zdrowy tryb życia 

poprzez aktywność fizyczną i zapobieganie nałogom. 

Przedsięwzięcie będzie podzielone na kilka etapów: 

ETAP I: Przeprowadzenie szkolenia profilaktycznego dla słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku (UTW) w Świnoujściu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

z rozszerzeniem o pomoc w przypadkach chorób układu krążenia i oddechowego. 

ETAP II: Szkolenia profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych dla klas 

pierwszych z tematyki pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w mieście i nad wodą. 

Na tym etapie zostanie wyłonione najlepszych 30 uczniów, którzy przejdą do etapu III 

ETAP III: Dla wyłonionych 30 uczniów zostaną przeprowadzone kursy: 

 Ratownika wodnego 

 BLS/AED 

 Sternika Motorowodnego 

ETAP IV: Po ukończeniu etapu III, aktualni już ratownicy w celu poszerzenia, 

utrwalenia i podzielnia się zdobytą wiedzą z innymi pomogą przy organizacji projektu 

edukacyjnego organizowanego na terenie miasta Świnoujścia dla przedszkoli, szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych. 

ETAP V: Na podsumowanie projektu zostanie zorganizowany 5 dniowy spływ 

kajakowy dla 30 osób wyłonionych wcześniej w ramach aktywizacji sportowej 

oraz integracji. 

6.5. Uzasadnienie projektu (jaki cel realizuje projekt): Projekt „Ratujemy i uczymy ratować” 

ma na celu aktywizację młodzieży, zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień 

oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. 

Powołując się na ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych. 

„Art. 4.1. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności 

na: prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa 

na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: a) oznakowaniu miejsc 

niebezpiecznych, b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, 

o których mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo 

wykorzystywanych do kąpieli, c) uświadamianiu zagrożeń związanych 

z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji 

edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.” 
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Możemy zauważyć, że jedną ze skuteczniejszych form pomocy i zapewnienia 

bezpieczeństwa jest profilaktyka mająca na celu uświadomienie zagrożenia jakie idzie 

za niewłaściwym zachowaniem się nad wodą lub na terenie miasta. 

Chciałbym, aby mieszkańcy Świnoujścia czuli się bezpiecznie w mieście 

i nad wodą oraz żyli ze świadomością, że nawet jeśli wydarzy się sytuacja wymagająca 

wczesnej interwencji, to znajdzie się ktoś spośród przechodniów, kto będzie 

przeszkolony i będzie wiedział jak udzielić pierwszej pomocy. Dlatego właśnie 

postawiłem na szereg zajęć teoretycznych oraz praktycznych związanych z pierwszą 

pomocą i nie tylko. 

W założeniach projektowych chciałbym, aby zostało przeszkolone jak najwięcej osób 

ze Świnoujskich szkół, ponieważ jak wynika ze statystyk to właśnie dzieci i młodzież 

narażone są najbardziej na niebezpieczeństwa. Dodatkowo stanowią grupę osób, 

które są ciekawe, chętnie podejmują nowe wyzwania i łatwo przyswajają nową, 

praktyczną wiedzę. 

Ponadto, postanowiłem uwzględnić etap związany z aktywizacją i poszerzeniem 

wiedzy u osób starszych, których w naszym mieście jest również spora ilość. 

Zostaną przekazane informacje o profilaktyce prozdrowotnej oraz w jaki sposób 

udzielać pomocy w ciężkich przypadkach zagrażających życiu, których ryzyko 

wystąpienia wraz z wiekiem wzrasta. 

Aby bardziej zaangażować uczestników projektu, postanowiłem wyłonić 

30 najlepszych i uhonorować ich możliwością ukończenia certyfikowanego kursu 

BLS/AED, szkolenia i egzaminu ratownika wodnego oraz kursu sternika 

motorowodnego.  

W moim przekonaniu specyfika miasta Świnoujścia wymaga, aby jak największa ilość 

mieszkańców posiadała tego typu uprawnienia. 

6.6 Wskazanie liczby i rodzajów załączników do projektu (np. kosztorys inwestycji, 

program przedsięwzięcia wraz z określeniem szacunkowych kosztów poszczególnych 

działań)*: Załącznik nr 1 – Kalendarz oraz wstępny kosztorys 

7.  SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTU (w złotych) 99 000 zł 

8.  
SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH 

W KOLEJNYCH 3 LATACH BUDŻETOWYCH (w złotych) 
0 zł 

9.  

Oświadczenie 

Oświadczam, że: 

˗ jestem mieszkańcem Gminy Miasto Świnoujście 

˗ ukończyłem 13 lat 

i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 

budżetu obywatelskiego na 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie 

dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych 

jest Prezydent Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/5. 

10.  DATA I PODPIS Świnoujście, dnia 13.06.2016 r.      ................................................... 

11.  PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO** ................................................... 
 

Uwaga - aby wniosek był ważny, należy wypełnić wszystkie pola formularza w sposób czytelny i bez poprawek. 

Wymóg czytelności nie dotyczy podpisu w rubryce: 10 i 11. 
 

* Wnioskodawca powinien podać podstawowe założenia przedsięwzięcia umożliwiające służbom Urzędu Miasta 

Świnoujście oszacowanie i weryfikację jego wartości poprzez: 

- opisanie zakresu przedsięwzięcia, np. remont ulicy o długości ok. … i szer. ok. …, budowa placu zabaw 

o pow. ok. … wyposażonego w następujące elementy: …; organizacja zajęć edukacyjnych dla ok. … osób, 

- podanie szacunkowych kosztów robocizny i materiałów oraz innych kosztów związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, np. wynajem sprzętu oraz innych kosztów związanych z realizacją projektu, np. wynajem 

sprzętu sali. W przypadku powszechnie znanych cen rynkowych dopuszcza się oszacowanie kosztów 

na podstawie cen jednostkowych, np. wg 1m
2
 wybudowania lub remontu obiektu, w tym drogowego; 

** wniosek musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku gdy projekt został zgłoszony 

przez osobę, która nie ukończyła 18 lat. 


