
MANUAL - PROGRAM KLUB MSiT 
Kilka kroków jak uzyskać dofinansowanie w związku z ogłoszeniem przez Ministra Sportu i 

Turystyki Programu KLUB na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie 
przedsięwzięć  z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży  

 
 

Do kogo kierowany jest program? 
 
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia - zarówno 
stowarzyszeń zwykłych, jak i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS), których podstawowym celem 
działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz 
uczniowskich klubów sportowych. WAŻNE! Wnioskodawca musi prowadzić działalność co najmniej 
3 lata! 
 
W jakiej wielkości środki można uzyskać w ramach dofinansowania? 
 
Klub jednosekcyjny - 10 000,00 zł 
Klub wielosekcyjny - 15 000,00 zł 
 
Na co mogą być przeznaczone środki? 
 
a) wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, 
b) zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych 
 
Termin składania wniosków? 
 
Wniosek należy złożyć nie później niż 8 maja 
 
W  jaki sposób można złożyć wniosek? 
 
Wniosek musi być złożony elektronicznie (system AMODIT) oraz w wersji papierowej. Wersję 
papierową można złożyć osobiście w kancelarii głównej MSiT lub wysłać (poczta, kurier). UWAGA! 
Data nadania nie może być późniejsza niż 8 maja! Pamiętać należy, że wniosek musi być podpisany 
zgodnie z KRS lub innym dokumentem to określającym. Podpisanie wniosku przez osoby 
nieuprawnione do reprezentowania lub niezgodnie z KRS lub innym dokumentem to określającym 
również powoduje, że wniosek zostanie odrzucony! Wersja elektroniczna musi być także wysłana 
nie później niż 8 maja. Wysłanie choćby jednej z wersji po terminie lub niewysłanie w ogóle 
równoznaczne jest z tym, że wniosek nie zostanie rozpatrzony. 
 
Nie mam konta w systemie AMODIT 
 
Założenie konta trwa chwilę - wystarczy wejść na stronę 
https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f i kliknąć ZAŁÓŻ KONTO. Należy uzupełnić 
wymagane informacje i kliknąć ZAŁÓŻ KONTO na dole strony. WAŻNE! Należy zapamiętać dane do 
logowania. Aby się zalogować wystarczy jeszcze raz wejść na stronę 
https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f, wpisać wybrany wcześniej login oraz podać 
hasło.  

https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


 
Jak napisać wniosek? 
 
Po zalogowaniu należy utworzyć nowy wniosek. W tym celu klikamy w zakładkę na górze UTWÓRZ 
WNIOSEK. Pojawiają się dostępne możliwości. W naszym przypadku będzie to DEPARTAMENT 
SPORTU DLA WSZYSTKICH - klikamy. Pojawiają się kolejne możliwości - foldery. Nas interesuje 
PROGRAM KLUB 2018 - klikamy. Jak kliknęliśmy, to mamy założony nowy wniosek. Teraz musimy go 
wypełnić. Przykładowy wniosek dla klubu jednosekcyjnego (10 000,00 zł) możecie zobaczyć tutaj. 
Przykładowy wniosek dla klubu wielosekcyjnego (15 000,00 zł) możecie zobaczyć tutaj.  
 
Napisany wniosek można i należy sprawdzić. Mając otworzony wniosek u góry jest żółty trójkąt z 
wykrzyknikiem, a pod nim podpis SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ. W celu sprawdzenia wniosku należy 
kliknąć w ten trójkąt. Jeżeli wyskoczy jakiś komunikat oznacza to, że coś jest błędnie wypełnione. 
Komunikat wskaże błąd. Jeżeli nic nie wyskoczy oznacza to, że wniosek uzupełniony jest prawidłowo. 
 
Główne warunki realizacji programu 
 
1) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2018 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 umową 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 wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) 
oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać 
podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach, 
7) 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, 
8) dla klubów wielosekcyjnych elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć 
sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub, 
9) dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego, 
10) 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, 
11) 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 

https://bip.msit.gov.pl/download/2/8650/ProgramKlub2018przykladowywniosek10000zl.pdf
https://bip.msit.gov.pl/download/2/8651/ProgramKlub2018przykladowywniosek15000zl.pdf


1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierający informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (tj. za 2017 r.); 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, 
12) 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), 
13) wymagane jest przedstawienie informacji o ewentualnej przynależności do Polskiego Związku 
Sportowego, 
14) 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 
sportowego (W przypadku, gdy zawodnik jest jednocześnie członkiem kadry narodowej oraz 
wojewódzkiej, należy go wyszczególnić tylko raz – jako członka kadry narodowej), 
15) wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie punktów uzyskanych w systemie 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku, 
16) 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, 
17) 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/). 
 
Najczęściej zadawane pytania 
 
Pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj. 
 

https://bip.msit.gov.pl/download/2/8649/najczesciejzadawanepytaniaKLUB2018.pdf

