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Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach

Programu „Klub” – edycja 2020

I. Podstawa prawna

Podstawa prawna wystąpienia o środki pozostające w dyspozycji  ministra właściwego 
do spraw kultury fizycznej:

1. Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495),
zwanej dalej „ustawą”.

2. § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazywania środków
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

II. Nazwa zadania
Nazwa zadania Program „Klub” 2020

III. Kwota otrzymanych środków publicznych
Kwota otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp) - w zł
Nr W roku poprzedzającym złożenie wniosku W roku bieżącym

1 30 000,00 12 000,00

Pkt za wysokość dofinansowania 0

IV. Dane wnioskodawcy
1. Dane wnioskodawcy:
Nazwa organizacji Datacom Software123
NIP 5252171560
REGON 016263968
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa

Gmina M.st.Warszawa
Rodzaj gminy Miejska
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-650
Ulica Taborowa
Numer domu 105
Numer lokalu

Telefon 22 3552138
Email marciej.malawski@datacom.pl

2.      Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych:

Osoby upoważnione
Nr Imię i nazwisko Funkcja

1 Jan Kowalski prezes
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2 Janina Kowalska wiceprezes

Osoba upoważniona do kontaktu z MSiT i składania wyjaśnień dot. realizacji zadania w ramach Programu „Klub”
Nr Wyszczególnienie Dane

1 Imię i nazwisko Jan Kowalski
2 telefon 505639875
3 adres e-mail jan.kowalski@gmail.pl

3. Wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie:
Nazwa banku millenium.
Numer rachunku bankowego 05 2330 0006 5132 4607 7521 7101
4. Wartość wnioskowanego dofinansowania 10 000 zł – klub jednosekcyjny
Po wyborze pola "należy/nie należy", proszę zapisać pracę. Dokonany wybór wpłynie na dalszy wygląd wniosku.
Sekcje, o których dofinansowanie wnioskuje klub:
Nr Sporty Należy / nie należy do polskiego związku sportowego Nazwa związku

1 koszykówka NIE

V. Forma organizacyjna i okres działalności
Forma organizacyjna stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Data rejestracji klubu w KRS lub wpisu do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu
Data rejestracji klubu 2009-05-05

nr KRS lub pozycja w ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy

002152652365862

VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - zakres rzeczowy zadania
Wynagrodzenie szkoleniowca prowadzącego zajęcia sportowe
Organizacja obozu sportowego
zakup sprzętu sportowego

Po wyborze zakresu wnioskowanego dofinansowania, proszę zapisać pracę. Dokonany wybór wpłynie na dalszy
wygląd wniosku.
Termin i miejsce realizacji zajęć sportowych:
Nr Termin realizacji Miejsce realizacji zajęć sportowych

Od Do Województwo Powiat Gmina

1 2020-01-02 2020-11-15 mazowieckie m. st. Warszawa M.st.Warszawa

Pkt za okres prowadzenia zajęć 0

Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu sportowego
Nr Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozów sportowych

Dziewczęta Chłopcy Razem Łączna liczba uczestników

1 20 20 40 42

Pkt za liczbę uczestników 0

Liczba osób prowadzących zajęcia i pobierających wynagrodzenie w ramach
programu "Klub"

2

Po wyborze liczby osób prowadzących zajęcia, proszę zapisać pracę. Dokonany wybór wpłynie na dalszy wygląd
wniosku.
Lista osób prowadzących zajęcia i pobierających wynagrodzenie w ramach programu "Klub"
Nr Imię i nazwisko Uprawnienia Nazwa sportu

1 Krzysztof Gołąb Trener koszykówka
2 Janina Jackowska Instruktor koszykówka

Przedmiot zakupu sprzętu sportowego
Nr Rodzaj sprzętu (specyfikacja) Liczba sztuk Cena Suma

1 piłka 20 60,00 1 200,00
2 strój sportowy 40 120,00 4 800,00

60 180,00 6 000,00

VII. Program Zadania
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Program zadania
Wsparciem w ramach programu klub objętych zostanie ogółem 40 zawodników, w tym 20 dziewcząt i 
20 chłopców w wieku 10-16 lat. Zajęcia doskonalące
z koszykówki będą prowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: 10-13 lat oraz 14-16 lat przez 
dwóch trenerów prowadzących zajęcia w w/w grupach.
Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godziny w Hali sportowej. Zakupiony w ramach 
programu sprzęt, poprawi warunki uprawiania sportu wśród młodzieży.

VIII. Kalkulacja kosztów zadania - preliminarz kosztów finansowych.
Koszty
Nr Koszty w zł

Pozycja Wkład
własny

ZE
ŚRODKÓW
Ministerstwa
Sportu i
Turystyki

OGÓŁEM

1 Koszty bezpośrednie ogółem /suma pozycji 1-4/: 3 200,00 10 000,00 13 200,00
2 1. Prowadzenie zajęć sportowych 1 200,00 6 000,00 7 200,00
3 2. Organizacja obozu/ów sportowego/ych 0,00 0,00 0,00
4 3. Zakup sprzętu sportowego 2 000,00 4 000,00 6 000,00
5 4. Wynajem obiektów sportowych (dotyczy wyłącznie kosztów

własnych)
0,00 0,00

W przypadku, kiedy klub sportowy wnioskuje o dofinansowanie zarówno organizacji obozu sportowego, jak i
zakupu sprzętu sportowego, łączna kwota dotacji ze środków MSiT na te elementy zadania musi wynosić 4 tys. zł
dla klubu jednosekcyjnego lub 6 tys. zł dla klubu wielosekcyjnego

Udział wkładu własnego (%) 24,24
Pkt za wkład własny 0

Proszę określić źródło wkładu własnego:
Nr Wkład własny

1 Budżet państwa

IX. Dodatkowe informacje o planowanym do realizacji zadaniu
1. Pozafinansowy wkład własny (lub inny) w realizację zadania:
Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania obejmuje: przygotowanie wniosku aplikacyjnego i rozliczenie 
zadania, ubezpieczenie, nieodpłatne badania lekarskie dla uczestników zadania, zakup  i transport sprzętu do 
realizacji projektu, prowadzenie działań promocyjnych realizowanego zadania w prasie lokalnej i stronach www, 
wykonywanie zadań organizacyjnych i porządkowych w ramach projektu. 

2. Udział wolontariuszy:
Nr Liczba Rola, rodzaj wykonywanej pracy

1 2 Pomoc przy prowadzeniu zajęć oraz przeprowadzeniu testów sprawnościowych w ramach 
Narodowej Bazy Talentów

Pkt za liczbę wolontariuszy 0
3. Oświadczam że wnioskodawca:
będzie/ nie będzie Nie
Pkt za wysokość składek 0
pobierać opłaty od uczestników przedsięwzięcia

X. Informacje o działalności wnioskodawcy
1. Informacja o liczbie zawodników w klubie do 18. roku życia w podziale na:
Nr Uczestnicy Posiadających

licencje, nie
będących
członkami kadry
narodowej ani
wojewódzkiej

Posiadających
licencje,
będących
członkami kadry
narodowej

Posiadających
licencje,
będących
członkami kadry
wojewódzkiej

Posiadających
licencje
ogółem

Nie
posiadających
licencji

OGÓŁEM

1 Dziewczęta 0 0 0 0 20 20
2 Chłopcy 0 0 0 0 20 20
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0 0 0 0 40 40

2. Informacja o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w
2019 r.:
Informacja o liczbie punktów 0
3. Informacja o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie z zakresu rozwijania
sportu (sprawozdanie merytoryczne)
W 2019 roku klub prowadził systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki. 
Powyższe zadanie realizowane było poprzez szkolenie  drużyn w przedziałach wiekowych: 10-13 lat 
i 14-16 lat. Szkolenie młodzieży przynosi następujące skutki: 
-wyrobienie wśród młodzieży nawyku zdrowej rywalizacji, 
-zaszczepienie w młodzieży ducha sportowego, systematycznych ćwiczeń fizycznych, postaw 
akceptacji rygorów treningowych, oraz współpracy w grupie, 
-uzyskanie wyników sportowych w rywalizacji w ramach swoich grup wiekowych, 
-wyszkolenie własnych wychowanków rywalizujących o miejsce w drużynie seniorskiej. 
Szkolenie młodzieży i promowanie własnych wychowanków w ramach rozgrywek seniorskich jest ideą 
nadrzędną istnienia Klubu w środowisku. Klub pełni rolę integracyjną.
4. Informacje dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy.
Klub istnieje od 2009 roku. W strukturach organizacyjnych naszego klubu znajdują się osoby posiadające 
doświadczenie w obsłudze finansowej i merytorycznej projektów konkursowych. Klub posiada  doświadczoną  
kadrę do prowadzenia zajęć sportowych. Trener Krzysztof Gołąb posiada licencję trenera koszykówki oraz  10 - 
letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo posiadamy bezpłatny dostęp do nowoczesnej 
infrastruktury sportowej mieszczącej się w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Taborowej 105 (boisko treningowe, szatnia, 
wiata ). Od 2016 roku bierzemy udział w Programie Klub, którego przebieg i rozliczenie zawsze przebiega 
prawidłowo.  Program Klub okazał się bardzo dużym sukcesem i został pozytywnie odebrany przez uczestników, 
trenerów oraz rodziców.

5. Informacja o sytuacji finansowej wnioskodawcy:
Klub posiada stabilną sytuację finansową,a wszystkie zobowiązania płacone  są terminowo.

6. Oświadczam, że wnioskodawca nie posiada
zaległe/-ych zobowiązania(ń) finansowe/-ych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych lub innych podmiotów.

Ważne! Wymagane skany załączników należy dołączyć przed wysłaniem wniosku klikając w zakładkę
"DOKUMENTY", a następnie w przycisk "Dodaj dokument" lub "Dodaj wiele dokumentów".
Załączniki do wniosku: 

Sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.
351 z późn. zm.), zawierające informację o kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy, tj. 2018 r. w przypadku wniosków składanych w 2019 r. lub sprawozdanie finansowe z
2019 r. w przypadku wniosków składanych w 2020 r..; w przypadku niewyszczególnienia dotacji w ww.
dokumentach, należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą, potwierdzającą deklarowaną kwotę
otrzymanych dotacji ze środków publicznych przedstawioną we wniosku:
Sprawozdanie finansowe
Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację
sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację
daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona,
nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu:
Aktualny odpis lub wydruk komputerowy
Statut wnioskodawcy
Oświadczam, że:
- uczestnikami zajęć i obozów sportowych dofinansowanych w ramach Programu „Klub” będą wyłącznie dzieci i
młodzież do 18. roku życia
-
- proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej jednostki
-
- wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym faktycznym
-
- okres działalności klubu, zgodnie ze stosownym dokumentem rejestrowym (KRS lub wpis do ewidencji starosty
właściwego ze względu na siedzibę klubu) wynosi co najmniej 3 lata
-
- wszystkie dane zawarte w załączonym wydruku komputerowym lub wyciągu z aktualnej informacji o
wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, lub aktualnym wyciągu z innego rejestru lub ewidencji
właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy są aktualne na dzień składania wniosku
-
- zapoznałem/am się z treścią Programu „Klub” na rok 2020
-
- środki wskazane w pkt VIII jako "wkład własny" nie pochodzą ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
-
- kwota pozyskana ze środków publicznych deklarowana we wniosku jest potwierdzona w załączonych
dokumentach finansowych
-

4



Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań /zgodnie z pkt IV 2./

Imię i Nazwisko Funkcja/Stanowisko Pieczęć i podpis

   

   

   

(Pole wypełniane ręcznie)

Uwaga!
W przypadku podania nieprawdziwych informacji nt. środków przyznanych przez inne instytucje, Ministerstwo
Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.

Umowa
Numer umowy

Data zawarcia

Data od

Data do

Suma kontrolna
Suma kontrolna - złożenie wniosku bd83f24b274d2e127b2d340d6272b54601f8872f
Suma kontrolna - weryfikacja wniosku

Czy wniosek był weryfikowany? nie

Czy wniosek był aktualizowany? nie

Data wysłania
Data wysłania 2019-12-09 11:36
o godzinie 11:36
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