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UMOWA - POROZUMIENIE nr ………..…. / SKS / 2020 

z dnia 02.01.2020r. pomiędzy 

Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Szczecinie, ul. Garncarska 5;                 

70-377 Szczecin; KRS 0000083699; NIP: 852-11-58-937; Regon: 810662665;                      

e-mail:wszs@szczecin.home.pl, zwanym dalej Koordynatorem, reprezentowanym          

przez Wiceprzewodniczącego/urzędującego Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Szczecinie Marcina Kuduka, 

a Instytucją Współfinansującą 

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

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

reprezentowanym/ą przez: 

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

§1.  

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie na zlecenie Ministra Sportu                 

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 decyzją nr 39 z dnia 24 października 2019 roku i zatwierdzonym przez Ministra 

Sportu. 

§2.  

Koordynator zakłada partnerstwo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego            

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 02.01.2020r.- 15.12.2020r. 
W okresie tym 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. Jednostka współfinansująca, przystępując do realizacji projektu SKS deklaruje 3,6 % 

wkład finansowy tj. 100,00 zł. (słownie: sto złotych) na każdą ze wskazanych w deklaracji 

grupę.  

Łącznie (ilość grup x 100 zł.=): …..……………………………………… 

Słownie: …………………………..……………………..………………  

Imię i nazwisko nauczyciela/li prowadzącego/ych zajęcia i za którego/ych wpłata będzie 
dokonana (maksymalnie 3 grupy SKS i 3 nauczycieli prowadzących zajęcia SKS): 
 

1 gr.) …………………………………………………………………………………………… 

2 gr.) …………………………………………………………………………………………… 

3 gr.) …………………………………………………………………………………………… 
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2. Należność o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu Jednostka Współfinansująca 
przekaże Koordynatorowi do 29.02.2020r. na rachunek bankowy Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Szczecinie - Bank PEKAO SA –  
nr konta: 74 1240 3813 1111 0000 4375 6793  
na podstawie rachunku wystawionego przez WSZS w Szczecinie. 
W tytule przelewu proszę napisać: SKS i nazwę szkoły. 

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

§7.  
Obowiązki WSZS w Szczecinie: 
1. Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela tj. 70 jednostek 40,00 zł (płatne               

ze środków MS) = 2 800,00 zł.  
2. Zapewnienie ubezpieczenia uczestników NNW (minimum 15 osób w jednej grupie 

zajęciowej). 
3. Zapewnienie ubezpieczenia OC osobie prowadzącej. 
4. Nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją Projektu. 
5. Koordynowanie i prowadzenie rozliczeń finansowych. 
6. Wsparcie Operatora Krajowego w ramach ewaluacji i promocji Projektu. 

§8.  
Koordynator zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z ramowymi wytycznymi 
zawartymi w załączniku do decyzji nr 39 Ministra Sportu z dnia 24 października 2019 roku. 

§9.  
Postanowienia końcowe: 
1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.  
2. Porozumienie zawiera się na czas realizacji Projektu. 
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
4. Dane do faktury: 
 
Nabywca: 

………………………………………………….......... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

Odbiorca:  

………………………………………………….......... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

 
(proszę wypełniać drukowanymi literami) 

 

Instytucja Współfinansująca             Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  
     WSZS w Szczecinie      w Szczecinie 
 

 
 

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


