
Porozumienie nr ………..…. / SKS / 2018 
z dnia 08.01.2018 pomiędzy 

Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Katowicach, wpisanym pod 
numerem KRS 0000047256 do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 
Sądowego, adres : ul. Francuska, nr 32 Katowice 40-028, reprezentowanym przez :  
Mieczysław Mielcarek – Prezes Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego; 
Andrzej Kodura – Sekretarz Zarządu Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego; 
 

a Instytucją Współfinansującą*  

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………...…... 

reprezentowanym/ą przez: 

....................…………………………………………………………………………………. 
 

§1.  
Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach na zlecenie Ministra Sportu i 
Turystyki w Warszawie, jest realizatorem zadania pn.: „Szkolny Klub Sportowy” - 
zwanego dalej „Programem” realizowanego w ramach rozwijania sportu poprzez 
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży; 
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki decyzją nr 56 z dnia 18 grudnia 
2017 roku, zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę.  

§2.  
Koordynator zakłada partnerstwo Samorządu Województwa Śląskiego w realizacji 
programu. 

§3.  
Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika, w grupach 
minimum 15 osobowych. 

§4.  
Okres realizacji Projektu ustala się na 08.01.2018r.- 30.11.2018r. 
W czasie których nauczyciel musi przeprowadzić i rozliczyć łącznie 70 jednostek 
zajęciowych z zastrzeżeniem, że zajęcia będą się odbywać nie częściej niż dwa razy 
w tygodniu. 

§5.  
1.Warunkiem realizacji programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca zajęć 
sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, co będzie traktowane jako wkład 
własny w realizacji zadania. 
 

§6.  
Instytucja Współfinansująca: 
1. Wskazała jednostki prowadzące zgodnie z deklaracją. 
 

§7.  
Obowiązki ŚL SZS: 
1. Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela tj. 70 jednostek 40,00 zł (płatne ze 

środków MSIT) = 2 800,00 zł.  



2. Zapewnienie ubezpieczenia uczestników NNW (minimum 15 osób w jednej 
grupie zajęciowej). 

3. Nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją Projektu. 
4. Koordynowanie i prowadzenie rozliczeń finansowych. 
5. Wsparcie koordynatora ogólnopolskiego w ramach ewaluacji i promocji Projektu. 
 

§8.  
Koordynator zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z ramowymi wytycznymi 
zawartymi w załączniku do decyzji nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 
2017 roku. 
 

§9.  
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.  
 

§10.  
Porozumienie zawiera się na czas realizacji Projektu. 
 

§11.  
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
Instytucja Współfinansująca           Śląski Szkolny Związek Sportowy  
     ŚL SZS      

 
 

 
…………………………………   …………………………………………… 
pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     


