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UMOWA - POROZUMIENIE nr ………..…. / SKS / 2022 

z dnia 01.09.2022 r. 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 Przewodniczącego/urzędującego Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie Marcina Kuduka, zwanym w treści umowy 

”Partnerem 1”, a 

  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

reprezentowanym/ą przez: 

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

zwanym w treści umowy ”Partnerem 2”. 

Zważywszy, że: 

1. Partner 1 jest Operatorem Wojewódzkim w Programie Szkolny Klub Sportowy na rok 2022, który 

został ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki (dalej „Program SKS”). 

2. Partnerowi 1 zostały powierzone działania w zakresie realizacji Programu SKS na poziomie 

wojewódzkim. 

3. Strony postanawiają nawiązać współpracę przy realizacji Programu SKS, której celem jest 

popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez dostęp          

do nieodpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych.  

4. Strony zamierzają realizować współpracę w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym 

Porozumieniu.  

 

§ 1 

Obowiązki Partnera 2  

1. Partner 2 zobowiązuje się wesprzeć Partnera 1 w realizacji Programu SKS. 

2. Obowiązki Partnera 1 jako Operatora Wojewódzkiego Programu SKS zostały wskazane                 

w ogłoszeniu Ministra Sportu i Turystyki, o którym mowa w pkt 1) Preambuły.  

3. Strony uzgadniają, że wsparcie Partnera 2 będzie polegało na nieodpłatnym udostępnieniu 

pomieszczeń i sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych                      

dla uczestników Programu SKS.  

4. Partner 2 zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń w szkole/szkołach lub innych obiektach 

sportowych, w których będą prowadzone zajęcia SKS i które są udostępnione Partnerowi 2. 

5. Pomieszczenia oraz sprzęt sportowy będą udostępniane nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu 

przez czas nie krótszy niż 60 min na każde zajęcia - zgodnie z harmonogramem zajęć SKS. Strony 

uzgadniają, że z uwagi na aktualną na dany moment sytuację epidemiczną, dopuszczają 

możliwość wydłużenia zajęć do 120 minut (przy jednoczesnym zmniejszeniu do jednego liczby 

zajęć w tygodniu), a Partner 2 zobowiązuje się w takiej sytuacji do zapewnienia dostępności 

pomieszczeń i sprzętu przez tak wydłużony czas zajęć.  

6. Partner 2 zobowiązany jest po upływie każdego miesiąca kalendarzowego trwania Programu SKS, 

potwierdzić wykorzystanie wskazanych w ust. 2 pomieszczeń i sprzętu zgodnie ze wskazanymi    

w niniejszym Porozumieniu celami. Potwierdzenie powinno zostać dokonane na piśmie przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera 2 lub przez inną osobę do tego umocowaną         

np. dyrektora szkoły – potwierdzenie rozliczenia godzin z dziennika SKS.  
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7. Partner 2 zobowiązany jest do poinformowania Partnera 1 w przypadku, gdyby udostępnione 

przez niego pomieszczenia i sprzęt nie były wykorzystywane zgodnie z celami wskazanymi          

w niniejszym Porozumieniu lub też były wykorzystywane w sposób sprzeczny z niniejszym 

Porozumieniem w szczególności, gdyby pomieszczenia i sprzęt były wykorzystywane                  

w wymiarze mniejszym niż wynikający z harmonogramu zajęć SKS, o którym mowa w ust. 5 

powyżej.  

8. Partner 2 będzie promował Program SKS i informował o jego realizacji w uzgodnionych przez 

Strony materiałach.  Partner 2 umożliwi również promocję Programu SKS na terenie obiektu, 

gdzie będą odbywały się zajęcia SKS m.in. poprzez wywieszenie plakatów/tablic informacyjnych.  
 

9. Wartość świadczeń partnera 2 strony wyceniają na kwotę: ………………………………… brutto;  
 

słownie: …………………………………………………………………………………………….. 

(np. 28 godzin zajęć na jedną grupę SKS x 50,00 zł. za wynajem obiektu/ów sportowych daje nam 

kwotę – 1 400,00 zł.). 

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.) …………………………………………………………………………………………… 

 

§ 2 

Zasady współpracy Stron 

1. Strony dołożą wszelkich starań, aby idee promowane w ramach Programu SKS dotarły                 

do możliwie szerokiego kręgu odbiorców. 

2. Strony będą realizować swoje działania z najwyższą starannością, biorąc pod uwagę dobro 

Programu SKS. 

3. Strony w ramach partnerstwa, będą współpracować dla osiągnięcia jak najlepszych efektów 

realizacji Programu SKS.  

4. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednie zasoby i wiedzę do realizacji Programu SKS          

i będą działać zgodnie z najlepszymi dostępnymi praktykami, w dobrej wierze i zgodnie                

z najlepszą wiedzą.  

5. Strony ustalają, że będą dążyć do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych w trybie roboczym, 

w ramach konsultacji, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości i efektywności wspólnie 

realizowanym działaniom. 

6. Strony Porozumienia ustalają zgodnie, że nie będą rościć sobie prawa do odszkodowania             

za szkody poniesione przez Strony lub ich personel powstałe na skutek czynności związanych        

z realizacją Porozumienia, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa.  

7. Strony będą wzajemnie brały pod uwagę swoje interesy oraz będą powiadamiały się o wszelkich 

okolicznościach mających istotne znaczenie dla wykonania postanowień niniejszego 

Porozumienia. 

 

§ 3 

Przedstawiciele Stron 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Partnera 1 są: 

Marcin Kuduk   – tel. 519-17-26-36,  e-mail: wszs@szczecin.home.pl 

Magdalena Maliczek  – tel. 91 48-42-170,  e-mail: sks.szczecin@wp.pl 
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2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Partnera 2 są: 
 

……………………………………. tel. ……………………….. e-mail: ………………………….. 
 

……………………………………. tel. ……………………….. e-mail: ………………………….. 

 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 - 2 powyżej nie stanowi zmiany Porozumienia. Strony będą 

informować się wzajemnie o zaistniałych zmianach niezwłocznie. Strony udostępniają sobie 

wzajemnie dane osobowe osób wskazanych do kontaktu oraz osób, których działanie będzie 

niezbędne w zakresie określonym w Porozumieniu (pracownicy, współpracownicy) w celu 

umożliwienia wykonania Programu SKS dla usprawnienia wzajemnych kontaktów przy jego 

realizacji. Wzajemne ujawnienie w/w danych następuje na zasadzie administrator danych            

do administratora danych. 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

4. Porozumienie jest zawarta na okres trwania Programu SKS tj. na okres od dnia 1 września 2022 

roku do dnia 16 grudnia 2022 roku. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem 

natychmiastowym przez Partnera 1 w sytuacji, w której udostępnione przez Partnera 2 

pomieszczenia i sprzęt sportowy nie będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć sportowych w 

wymiarze wynikającym z harmonogramu zajęć SKS, o którym mowa w §1 ust. 5.  

5. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Spory mogące powstać z tytułu realizacji przedmiotowego Porozumienia Strony będą 

rozwiązywać w sposób polubowny, a w przypadku ich niepowodzenia poddadzą spór                

pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę pozwanego.  

7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej      

ze Stron. 

 

 

 

Partner 1       Partner 2 

 

 

 

 

……………….………………    ……………………………… 
(pieczątka i podpis)      (pieczątka i podpis) 


