
DECYZJA NR 26
MINISTRA SPORTU1) 

z dnia 5 maja 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia Programu „Klub” na rok 2020
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci 

i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 
2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala 
się, co następuje:

§ 1. W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia Programu „Klub” na rok 2020 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć 
z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 69 oraz z 2020 r. poz. 20) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Ministerstwo Sportu i Turystyki”, zastępuje się 
użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami  „Ministerstwo Sportu”;

2) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz „MSiT” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie 
i odpowiednim przypadku wyrazem „MSport”;

3) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Minister Sportu i Turystyki” zastępuje się użytymi 
w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Sportu”;

4) rozdział „V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU", 
otrzymuje brzmienie:

„Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego  
dysponentem jest Minister Sportu. Na realizację Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę 55 
500 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od 
wysokości przychodów FRKF.”;

5) rozdział „VI.  OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ”, otrzymuje brzmienie:

„Zadanie „Program Klub” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów 
wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:

1. Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. 
poz. 2380).
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2. Zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych. Główne warunki 
realizacji:

1) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2020 r.;

2) przyznane środki finansowe zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niż 
w terminie 

14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie;

3) środki finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach 
określonych w umowie oraz zgodnie z treścią rozporządzenia;

4) uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 
roku życia;

5) kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną 
sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony 
sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się 
o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub 
ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) 
wnioskuje o 15 000 zł;

6) stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, 
nauczyciela w-f) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6 000 zł (w przypadku klubu 
jednosekcyjnego) oraz 9 000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach 
wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych 
proporcjach;  

7) na podstawie pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Ministra Sportu w ramach rozstrzygnięcia 
naboru wniosków, dopuszczalne jest wykorzystanie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie 
szkoleniowca lub szkoleniowców w pełnej wartości przyznanej dotacji (10 i 15 tys. zł) przy 
spełnieniu następujących warunków:

wariant 10 tys. zł (klub jednosekcyjny)

a) w przypadku zgłoszenia do Programu przez klub jednosekcyjny jednego szkoleniowca, kwota 
dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego nie ulega zmianie i wynosi 6 000 zł,

b) w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej szkoleniowców kwota dofinansowania prowadzenia 
szkolenia sportowego wynosi 10 000 zł, do podziału w dowolnej proporcji,

wariant 15 tys. zł (klub wielosekcyjny)

c) w przypadku zgłoszenia do Programu przez klub wielosekcyjny dwóch szkoleniowców, kwota 
dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego nie ulega zmianie i wynosi 9 000 zł (w 
tym wariancie minimalna liczba szkoleniowców wynosi 2),

d) w przypadku zgłoszenia trzech i więcej szkoleniowców kwota dofinansowania prowadzenia 
szkolenia sportowego wynosi 15 000 zł, do podziału w dowolnej proporcji.

Rekomenduje się udzielenie wsparcia przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych 
klubowych zasobów kadrowych. Korzystając z ww. modelu finansowego określonego lit. 
b) i d),  należy mieć na względzie, iż pozostałe komponenty realizacyjne (zakup sprzętu 
sportowego oraz organizacja obozu sportowego) nie mogą być przedmiotem 
dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu.

8) kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu 
sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku 
klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może 
wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej 
proporcji;
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9) dla klubów wielosekcyjnych elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć 
sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub;

10) dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego;

11) obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i nie może być tzw. 
„obozem dochodzeniowym” (polegającym na codziennym dochodzeniu uczestników na zajęcia 
sportowe, a następnie ich powrotem do miejsca zamieszkania) oraz musi odbywać się w innej 
gminie niż tej, w której prowadzone są regularne zajęcia sportowe objęte programem;

12) kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł 
– do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), zawierające 
informacje o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; 
w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć 
dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków 
publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku;

13) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność 
sportową 

co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji 
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu);

14) wymagane jest przedstawienie informacji o ewentualnej przynależności do Polskiego Związku 
Sportowego;

15) wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku 
życia w klubie w podziale na:

a) posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,

b) nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,

c) będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,

d) będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku 
sportowego2);

16) wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie punktów uzyskanych 
w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku,

17) w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do 
przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego. W ramach zakupu sprzętu sportowego 
można nabyć:

a) sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności 
od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części 
sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.),

b) pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla 
danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.),

c) specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do

prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach;

18) wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu 
przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki 
zostaną wprowadzone przez Wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych - Narodowa 
Baza Talentów ( https://narodowabazatalentow.pl/).

2) W przypadku, gdy zawodnik jest jednocześnie członkiem kadry narodowej oraz wojewódzkiej, należy go wyszczególnić 
tylko raz – jako członka kadry narodowej.
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Uwaga: Istotne informacje dotyczące zadań realizowanych 
w ramach programu. 

1. Realizacja programu musi mieć charakter niekomercyjny – nie może zakładać osiągnięcia 
dochodu.

2. Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju.

3. W zakresie związanym z realizacją Programu „Klub”, zbierane są oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Ministerstwa, a także wprowadzanie do 
systemów teleinformatycznych danych osobowych od wszystkich osób, których dane pozyskiwane 
są na potrzeby realizacji oraz rozliczenia zadania tj. zadania dofinansowanego ze środków 
publicznych. Elementem ww. oświadczenia jest informacja o możliwości cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz informacja o formie w jakiej 
oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone.

4. Wnioskodawca, z którym Minister Sportu zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania, 
zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1231) powstałych w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach niniejszego 
programu. Wnioskodawca, o którym mowa powyżej zobowiązany będzie do przekazania ww. praw 
Ministrowi Sportu na warunkach określonych w umowie.

5. Wnioskodawcy zobowiązani będą do niezbywania związanego z realizacją zadań sprzętu 
sportowego, urządzeń sportowych oraz innych środków zakupionych na swoją rzecz ze środków 
pochodzących z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania zakupu.

6. Z ważnych przyczyn dopuszcza się zbycie sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz 
innych środków przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.

7. Szczegółowe warunki realizacji zadania będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy 
Ministrem Sportu a wnioskodawcami wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu

Danuta Dmowska-Andrzejuk
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