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zał. 2_do oferty                                                                                                                                                 

 

Regulamin 

dot. szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych 

województwa lubelskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

 
§ 1 

1. Kluby Sportowe (KS) za wyniki sportowe w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) mogą otrzymać 

dofinansowanie. 

2. Podstawą oceny wyników sportowych KS są zdobyte punkty dla województwa lubelskiego w 2021 roku 

w sportach objętych SSM w kategoriach młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior  

i młodzieżowiec) na podstawie zestawienia klubów (zał.1), w oparciu o punktację publikowaną przez 

Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie. 

 

§ 2 

1. W 2022 roku kwota dofinansowania wynosi 711 967,00 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych, zero groszy).  

2. Szkoleniem zawodników w kategoriach młodzieżowych objęte są KS, które zdobyły minimum  

30 punktów w SSM w roku kalendarzowym będącym podstawą do oceny. 

3. Wartość punktu jest ilorazem ogólnej kwoty dofinansowania określonej w § 2 ust.1 i ilości zdobytych 

punktów przez poszczególne KS w 2021 r. z uwzględnieniem w § 2 ust. 2, i wynosi 103,00 zł.  

(słownie: sto trzy złote, zero groszy). 

4. Wysokość środków na szkolenie zawodników dla KS w 2022 r. ustala się mnożąc liczbę zdobytych 

punktów przez KS w 2021 roku przez wartość punktu określoną w § 2 ust. 3. 

a) na ogólną kwotę składa się suma punktów wszystkich sportów danego klubu punktujących w SSM. 

5. W przypadku rezygnacji ze środków na szkolenie lub braku możliwości ich podjęcia przez KS, kwota 

przyznanych środków dla tego KS, pozostaje w Lubelskiej Unii Sportu w Lublinie (LUS) do 

zagospodarowania w uzgodnieniu z Województwem Lubelskim (WL). 

6. W przypadku nie rzetelnego rozliczania się w latach poprzednich KS w LUS istnieje możliwość 

przekazania środków dla danego KS poprzez W/OZS danego sportu. W przypadku zaistnienia w/w 

sytuacji całość dofinansowania przysługująca danemu klubowi będzie obsługiwana przez W/OZS. 

7. Kwota środków na szkolenie zawodników w KS jest zaokrąglona do pełnych złotych. 

 

§ 3 

1. Środki na dofinansowanie dla KS, WL przekaże na konto LUS, która wypłaci środki w następujący 

sposób: 

a) Po przedłożeniu stosownych dokumentów, o których mowa w § 3 ust 4, LUS przekaże całość 

dofinansowania na konto bankowe KS lub W/OZS.  

b) W przypadku nie rzetelnego rozliczania się w latach poprzednich KS w LUS przekazywanie środków 

dla danego KS przez LUS będzie dokonywane w transzach. O ilości i wysokości transz dla danego KS 

każdorazowo decyzję wydaje Prezes LUS. 

2. Ze środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1 można pokrywać koszty poniesione  

w okresie od dnia 14.02.2022 roku do dnia 31.10.2022 roku. 

3. Obsługę organizacyjno-finansową zadania zabezpiecza LUS. 

4. KS lub W/OZS przedkładają w LUS: 

a) wniosek na całą kwotę dofinansowania (zał. 2),  

b) preliminarz rzeczowo-finansowy na (zał.3),  

c) FAKTURĘ/RACHUNEK obciążający LUS dotyczący przyznanych środków zawierający opis: 

„Dofinansowanie szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach 

sportowych województwa lubelskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w 

ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” 
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Ostateczny termin złożenia w/w dokumentów w LUS upływa w dniu 31.03.2022 r.  Jeżeli w/w 

dokumenty spełnią wszystkie warunki formalno-rachunkowe, środki z LUS zostaną przekazane na konto 

KS lub W/OZS zgodnie z § 3 ust. 1 w terminie 14 dni.  

5. Ostatecznym terminem rozliczenia otrzymanych środków jest dzień 04.11.2022 r.  

 

      O ZACHOWANIU TERMINÓW ROZLICZEŃ DECYDUJE DATA ICH DORĘCZENIA. 

 

Wyżej wymienione daty są ostatecznymi terminami rozliczenia kosztów zawartych we wniosku, 

zgodnych z kosztami wymienionymi rodzajowo w § 4 Regulaminu. KS lub W/OZS zobowiązany jest 

złożyć w ramach rozliczenia: 

a) Prawidłowo wypełniony druk rozliczenia (zał. 4);  

b) Skserowane oraz potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem kopie: faktur, 

rachunków lub innych dokumentów finansowych; 

c)  Dokumenty te muszą zawierać merytoryczny opis poniesionych kosztów z 

wyszczególnieniem kategorii wiekowej: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, 

której dotyczą;  

d) Muszą być opatrzone adnotacją: „kwota (…) została rozliczona w LUS ze środków 

przeznaczonych na szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych woj. lubelskiego 

przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ramach SSM MSiT”.  

e) Obowiązkowo do przedstawionych dokumentów muszą być dołączone potwierdzenia zapłaty 

poniesionych kosztów.  

 

Dokumenty takie jak KP (Kasa Przyjmie) oraz nota księgowa nie będą uwzględniane w rozliczeniu jako 

dokumenty finansowe. Rozliczenie musi być zgodne z przedłożonym preliminarzem rzeczowo-

finansowym i uwzględniać koszty kwalifikowane w nim zawarte. W przypadku niedotrzymania 

powyższych warunków przez KS  kwota przyznanego dofinansowania dla tego klubu zostaje przekazana 

zgodnie z zapisami § 2 ust. 5. 

6. Dopuszcza się możliwość przesunięcia wykazanych kosztów (zwiększenia/zmniejszenia) w Preliminarzu 

rzeczowo-finansowym do 30 % między poszczególnymi pozycjami. 

7. Nie przedstawienie prawidłowego rozliczenia (zał.4) lub nie złożenie wymaganych dokumentów, o 

których mowa w § 3 ust. 4 będzie skutkować zwrotem przyznanej kwoty wraz z ustawowymi 

odsetkami naliczanymi od dnia wpływu środków na konto bankowe KS lub W/OZS. 

8. LUS będzie nadzorować celowość wydatków oraz prawidłowe ich rozliczenie. 

 

§ 4 

1. Uzyskane środki finansowe KS mogą wykorzystywać na szkolenie i współzawodnictwo sportowe  

w sportach objętych SSM w kat. młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec), bez 

możliwości rozliczania udziału w zawodach seniorskich, uwzględniając następujące koszty kwalifikowane 

przy realizacji zadania: 

a) obsługa instruktorska (do 50% przyznanych środków); 

b) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu (udokumentowany); 

c) wyżywienie i zakwaterowanie; 

d) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu (bez kosztów utrzymania obiektów); 

e) opłaty startowe; 

f) zakup niezbędnego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych. 

 
WAŻNE: Składka członkowska do polskiego i okręgowego związku sportowego nie jest jednoznaczna z wpisowym,  

w związku z czym, taki dokument nie będzie uwzględniany w rozliczeniu.   

 

2. Wymienione koszty kwalifikowane dotyczą wyłącznie szkolenia i współzawodnictwa organizowanego na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
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§ 5 

KS lub W/OZS nie mogą przeznaczać żadnej kwoty na obsługę organizacyjno-finansową realizacji 

zadania. 

 

    § 6 

1. W sprawach spornych obejmujących elementy merytoryczno-organizacyjne oraz finansowe Regulaminu 

każdorazowo, po zasięgnięciu opinii Departamentu Promocji Sportu i Turystyki UMWL, decyzję wydaje 

Prezes LUS. 

2. Decyzja Prezesa LUS, o której mowa powyżej może polegać na wstrzymaniu, bądź odmowie realizacji 

dofinansowania do czasu złożenia dodatkowych informacji i oświadczeń woli zainteresowanego KS lub 

W/OZS. 

 

 

 

w załączeniu: 

- zał. 1 - wykaz klubów określonych w § 2 ust.2. 


