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GŁÓWNE ZAŁO śENIA ORGANIZACYJNO – FINANSOWE  

ORAZ  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  

DLA JEDNOSTEK SAMORZ ĄDÓW TERYTORIALNYCH  

DOTYCZĄCE MOśLIWO ŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 
 
 
I.  CELE I ZADANIA PROJEKTU  
 

 

1. Wspomaganie samorządów terytorialnych w zapewnieniu systematycznej działalności 
sportowo-rekreacyjnej na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012”. 

2. Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieŜy, poprzez 
skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-
rekreacyjnych. 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieŜy. 

4. Zainicjowanie lokalnych programów: „Preselekcja do Sportu MłodzieŜowego”.   

 

 

II.  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
 
Projekt finansowany jest Ŝe środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieŜy, których 
przeznaczenie i wydatkowanie określa rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. 
w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 
2006 r. Nr 134, poz. 944, z późn. zm.). 
 
Dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki 
jako Minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu. 
 
Środki finansowe Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzą z dopłat do stawek w grach 
losowych na podstawie art. 47d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach 
wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 
 
 
 
III.   PODMIOTY UCZESTNICZ ĄCE W REALIZACJI PROJEKTU 
 

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

2. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i wojewódzkie oddziały Szkolnego 
Związku Sportowego (w 16 województwach) – współorganizator i koordynator 
realizacji zadań w ramach projektu, na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu                
i Turystyki; 

3. Jednostki samorządu terytorialnego (starostwa, gminy) – odpowiedzialne za 
funkcjonowanie obiektów powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 
2012”. 
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IV.   GŁÓWNE ZAŁO śENIA 
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w 2009 roku realizację projektu na bazie wszystkich 
oddanych do uŜytku obiektów sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego 
„Moje Boisko ORLIK 2012”.  
 
Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów 
zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-
rekreacyjne, na obiektach powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.  
 
Jednostka samorządu terytorialnego moŜe zgłosić jedną osobę przypisaną do kaŜdego 
oddanego do uŜytku obiektu „Moje Boisko ORLIK 2012”, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktor, 
trener, nauczyciel wychowania fizycznego. 
 
Na podstawie złoŜonego wniosku, po zawarciu stosownej umowy, dla kaŜdego 
uczestniczącego w projekcie animatora zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości 
do 1000 złotych brutto miesięcznie (I cześć wynagrodzenia), przez okres maksymalnie                  
9 miesięcy w roku (np. w okresie: marzec – listopad), jako wynagrodzenie za wykonaną 
pracę.  
 
Wnioskująca jednostka samorządu terytorialnego musi załączyć pisemną deklarację, Ŝe dla 
zgłoszonych do projektu kandydatów na animatorów, zagwarantowana z jej strony będzie 
kwota wynagrodzenia (II część wynagrodzenia), co najmniej równowaŜna kwocie dotacji 
proponowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizyczne. 
 

Na podstawie zawartej z wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym umowy, kaŜdy 
animator zostanie zobowiązany do zrealizowania, zgodnie z okresem obowiązywania 
umowy, do minimum 80 godzin zajęć w kaŜdym miesiącu, co będzie stanowić minimum 50% 
ogólnej liczby godzin przeprowadzonych na danym obiekcie zajęć.  

 
Przebieg zajęć realizowanych w ramach środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu           
i Turystyki musi być udokumentowany odpowiednimi zapisami w Dzienniku Zajęć. 

 

Ostateczny szczegółowy zakres obowiązków kaŜdego animatora na danym obiekcie, ustala 
gospodarz obiektu tj. jednostka samorządu terytorialnego lub wyznaczona jednostka 
zarządzająca obiektem. 
 
 
 
V. ADRESACI PROJEKTU 

 
Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. 
zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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VI.   WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW  

 
1. Wnioskodawcą moŜe być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, która oddała 

do uŜytku w 2008 i 2009 roku obiekty „Moje Boisko ORLIK 2012”, po oficjalnym 
potwierdzeniu zakończenia inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

2. Kandydatów do projektu moŜna będzie zgłaszać bezpośrednio po otwarciu i oddaniu 
do uŜytku kaŜdego obiektu „Moje Boisko ORLIK 2012”. 

3. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 1, 
podpisanym przez upowaŜnionych przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego.  

4. Wnioski naleŜy kierować do Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego,  
ul. Mokotowska 24/V p. lok. B, 00-561 Warszawa;  

5. Wniosek winien zawierać deklarację jednostki samorządu terytorialnego                              
o zagwarantowaniu kandydatowi na animatora kwoty wynagrodzenia, co najmniej 
równowaŜnej kwocie dotacji proponowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne przez co najmniej 9 miesięcy w roku 
lub co najmniej przez okres wynikający z treści wniosku (II część wynagrodzenia). 

6. Do wniosku naleŜy załączyć oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu 
wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez  
Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do 
wniosku).  

 

 

 

VII.  TRYB WYBORU  ANIMATORÓW 
 

1. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz wojewódzkie  Szkolne Związki 
Sportowe rozpatrzą złoŜone wnioski i dokonają akceptacji zgłoszonych kandydatów                     
w następujących terminach:  

1) do końca lutego 2009 r.;  

2) do końca maja 2009 r.; 

3) do końca sierpnia 2009 r.;  

co będzie skutkować moŜliwością podpisania umowy odpowiednio na okres:  

1) marzec – listopad 2009 r. (9 miesięcy);  

2) czerwiec – listopad 2009 r. (6 miesięcy);  

3) wrzesień – listopad 2009 r. (3 miesiące). 

2. Z wyłonionymi w wyniku przeprowadzonej procedury „animatorami”, Zarząd 
Główny Szkolnego Związku Sportowego - za pośrednictwem wojewódzkich 
Szkolnych Związków Sportowych - podpisze stosowne indywidualne umowy. 
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VIII.  ZASADY FINANSOWANIA  
 

1. Dofinansowaniem objęty zostanie jeden animator z kaŜdego oddanego do uŜytku  
w 2008 i 2009 roku obiektu „Moje Boisko ORLIK 2012”, po oficjalnym 
potwierdzeniu zakończenia inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

2. Wysokość dofinansowania moŜe wynieść do 1000 złotych brutto miesięcznie, przez 
okres maksymalnie 9 miesięcy w roku. 

3. Umowy z animatorami mogą być zawarte na okres marzec-grudzień 2009 r.  
(9 miesięcy) lub na inny krótszy okres 2009 roku, wynikający z przedstawionego 
powyŜej harmonogramu przyjmowania  i rozpatrywania wniosków. 

4. Zawarta z animatorem umowa, określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, 
sposób dokumentowania wykonywanej pracy wg. wskazówek podanych  
w pkt. I – Główne załoŜenia, oraz w załączniku nr 2 - Informacje i wskazówki 
dotyczące realizacji projektu, a takŜe zasady rozliczania umowy. 

 

 

IX.  SPOSÓB KONTROLI I NADZORU NAD REALIZACJ Ą PROJEKTU 
 

1. Nadzór nad realizowanym projektem będzie sprawował Departament Sportu 
Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

2. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz wojewódzkie Szkolne Związki 
Sportowe będą uprawnione do dokonywania bieŜącej kontroli, okresowej oceny 
realizacji zadania i rozliczania zawartych umów; będą równieŜ zobowiązane                   
do opracowania szczegółowego sprawozdania z realizacji przyjętego zadania; 

3. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego zobowiązany będzie, w terminie 
określonym w umowie, do przedłoŜenia Departamentowi Sportu Powszechnego 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, kompleksowego sprawozdania zawierającego m.in. 
szczegółową ocenę realizacji projektu pilotaŜowego „Animator - Moje Boisko 
ORLIK 2012”. 
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Załącznik nr 1  
Do Projektu PilotaŜowego  
„ Animator - Moje Boisko ORLIK 2012” 

 

.......................................................………………… 
    (pieczątka jednostki samorządu terytorialnego) 

...............................................
...... 

(miejscowość , data) 
WNIOSEK 

o dofinansowanie kosztów osobowych projektu 
„Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”   

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy 
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”   

Wypełnia wojewódzki SZS   
Data złoŜenia wniosku  
........................................ 
 
Numer wniosku 
........................... 

 
Na jaki okres składany jest wniosek : ……………………………………………………..  

(podać miesiące: od – do) 
 
I .  Informacja o wnioskodawcy 

1. Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego) 

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

2. Adres wnioskodawcy 

ulica...........................................................................nr ............ 

kod pocztowy ..................................... miejscowość.................................................................... 

gmina .......................................................... powiat .................................................. 

nr tel. ........................................ fax ..........................................e – mail...................................... 

3. Adres i ew. nazwa obiektu „Moje Boisko ORLIK 2012 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
data oddania do uŜytku: …………………………………….. 

4. Dane kandydata 

nazwisko ..........................................……..... imiona (1) ............................(2) ........................... 
 
uprawnienia szkoleniowe 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
dyscyplina wiodąca 
………………………………………………………………………………………………… 
 
adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

miejsce pracy (nazwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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PESEL ...................................................... NIP ........................................................................... 
 
Dane kontaktowe (nr telefonu, faks, e-mail) 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu „Animator - Moje Boisko 
ORLIK 2012”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).    
 
 
……………………………………………                           ……………………………………                                                     
                     (miejscowość, data)                                                                                                               (podpis kandydata) 
 
 

 
II.  Uzasadnienie wniosku 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
III.  Deklaracja wnioskodawcy o zapewnieniu środków w wysokości co 

najmniej równowaŜnej kwocie dotacji proponowanej przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

 
………………………………PLN x …..…………… = ……..………… PLN 
         (deklarowana kwota brutto)                        (liczba miesięcy)                             (ogółem) 
 

na okres ……………………………… 
 

KTO ZAPEWNIA KWOTA (PLN) 

 
 
 

RAZEM: 

 
 

………………………….....................................................…… 
(pieczęć i podpis upowaŜnionych przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego) 

 
 
Załącznik:  
1. oświadczenie kandydata na animatora 
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Załącznik nr 1 do wniosku, 
oświadczenie kandydata na animatora 

 
 
 
………………………………… 
 /imię i nazwisko/ 
 
……………………………………….. 
 /adres zamieszkania/ 
 
……………………………………….. 
 /miejscowość/ 
 
…………………………………………………………………. 
    /gmina - powiat - województwo/ 
 
……………………………………….. 
 /urząd skarbowy/ 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 
 

 Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe nie otrzymuję innego wynagrodzenia za pracę – szkolenie sportowe, 
ze środków pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ………... roku  
oraz Ŝe jestem zatrudniony w : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
z tytułu pracy pobieram wynagrodzenie poniŜej/powyŜej∗ najniŜszego krajowego.  
 
Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić ………………………………… Szkolny Związek Sportowy  
w …………………………. o wszelkich zmianach wynikających ze zmiany nazwiska, adresu zamieszkania  
i innych danych potrzebnych dla organów podatkowych i ZUS. 
 
 
 

………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
 

………………………………………… 
(PESEL) 

         
         

………………………………………….. 
(nr dowodu osobistego, wydany przez) 

 
 
 

…………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
Miejscowość ……………………………………data..................................... 

                                                           
∗ niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2  
Do Projektu PilotaŜowego  
„ Animator – Moje Boisko ORLIK  2012” 

 
 

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu pilotaŜowego 
„Animator  – Moje Boisko ORLIK 2012”  

 
Projekt pilota Ŝowy „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”, b ędzie realizowany na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Głównym Szkolnego Związku 
Sportowego, a Ministerstwem Sportu i Turystyki w okresie: od marca do listopada 2009 
roku. 
 

1. Ustala się, Ŝe w ramach umowy zawartej pomiędzy wojewódzkim Szkolnym 
Związkiem Sportowym (W SZS), a animatorem, zostanie zrealizowane w okresie 
jednego miesiąca minimum 80 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi 
zapisami w „Dzienniku Zajęć”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, co będzie 
stanowić, minimum 50% ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym 
obiekcie, przez kaŜdego uczestniczącego w projekcie animatora. 

 
2. Ostateczny, szczegółowy zakres obowiązków kaŜdego animatora na danym obiekcie 

ustala gospodarz obiektu tj. jednostka samorządu terytorialnego lub wyznaczona 
jednostka zarządzająca obiektem. 
 

3. Rozliczenie dokonane w „Dzienniku Zajęć” dotyczy wynagrodzenia pochodzącego ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) i wypłacane będzie przez           
właściwy Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, zgodnie z zapisami indywidualnej 
umowy, po kaŜdym zakończonym miesiącu pracy. 
 

4. Rozliczenie części wynagrodzenia wynikającej z realizacji projektu, która stanowi – 
zgodnie z głównymi załoŜeniami – minimum 50% ogólnej kwoty, i pochodzi ze 
środków jednostki samorządu terytorialnego, jest dokonywane przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, który powinien prowadzić odpowiednią dokumentację. 
Dokumentacja zajęć w ramach tej części wynagrodzenia moŜe być równieŜ 
prowadzona w „Dzienniku Zajęć”, lub w innej formie przyjętej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 

 
5. Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach projektu pilotaŜowego 

„Animator - Moje Boisko ORLIK 2012” muszą być ubezpieczeni i muszą posiadać 
aktualne badania lekarskie. 
 

6. Uczestniczący w projekcie animator organizuje i prowadzi zajęcia sportowo-
rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe, pokazy i konkursy sportowe, a takŜe organizuje i 
przeprowadza inne – uzgodnione i zatwierdzone przez „gospodarza” obiektu – formy 
zajęć sportowych i rekreacyjnych;  

 
7. W celu umoŜliwienia kontroli, kaŜdy „animator” przedstawia - w momencie 

zawierania umowy, szczegółowy harmonogram planowanych do przeprowadzenia 
zajęć, przygotowany w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu, stanowiący integralną 
cześć umowy według wzoru stanowiący załącznik nr 3. 
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Załącznik nr 3 
Harmonogram  zajęć – integralny załącznik do umowy  

 
 
…………………………………………   …………………………………………………… 
  (nazwisko i imię animatora)                                                                          (nazwa i adres obiektu) 
 

HARMONOGRAM 
planowanych godzin pracy animatora „Moje Boisko ORLIK 2012” 

 
na miesiąc ………………… 

Dzień tygodnia Data liczba godzin Godziny zajęć Tematyka zajęć 
     
     
     
     
     
     

I  
tydzień 

     
 

Dzień tygodnia Data liczba godzin Godziny zajęć Tematyka zajęć 
     
     
     
     
     
     

I I 
tydzień 

     
 

Dzień tygodnia Data liczba godzin Godziny zajęć Tematyka zajęć 
     
     
     
     
     
     

III 
tydzień 

     
 

Dzień tygodnia Data liczba godzin Godziny zajęć Tematyka zajęć 
     
     
     
     
     
     

IV 
tydzień 

     
 
 

……………………………………… 
(podpis animatora) 

 
 
Zatwierdzenie planu przez upowaŜnionego przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego 
  
 
 
………………………………………………………………………………………… 

(podpis i pieczęć) 


