
 
 

 
 
 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego  

L.dz. 157/21 Katowice, dnia  08.11.2021 r. 
 
 
 
 Wg rozdzielnika 
 
 
 Śląski Związek  Piłki Siatkowej w Katowicach informuje, że ze środków Samorządu 
Województwa Śląskiego na rok 2021 otrzymał środki finansowe na zadanie dotyczące szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na zadanie dotyczące organizacji i uczestnictwa  dzieci i 
młodzieży w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych. 
 
 W 2021 roku Zarząd ŚZPS w Katowicach na organizację i uczestnictwo w regionalnych, 
ogólnopolskich  i międzynarodowych imprezach sportowych zgodnie z uchwałą Zarządu ŚZPS  
z dnia 4 marca 2021r. stanowiącej, że 50% środków dzielona jest na wszystkie zespoły startujące w 
danym Klubie, które zakończył rozgrywki w  sezonie 2020/2021  i rozpoczął rozgrywki w sezonie 
2021/2022.  Kwota na każdy zespół wynosi 120 zł. Klub Sportowy, który wycofał chociaż jeden 
zespół nie ma prawa ubiegania się o środki z przyznanej dotacji. Drugie 50% środków przyznana 
jest Klubom, który wywalczyły punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym 
(proporcjonalnie do zdobytych punktów). Wykaz klubów, które otrzymują dofinansowanie ze 
względu na zdobyte punkty znajduje się jako załącznik do niniejszego pisma. 
  
 Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Województwem  Śląskim środki należy 
przeznaczyć głównie na : 
- transport na zawody wg terminarza Wydziału Rozgrywek , 
- zakup suchego lodu lub sprzętu sportowego (piłki, wózki, siatki, antenki , numeratory), 
- opłatę obiektów sportowych wynajmowanych. 
 
Rachunki/faktury muszą być wystawione wyłącznie na przelew z terminem płatności przynajmniej 14 
dni na: 
 
Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach 
ul. Dworcowa 15 
40-012 Katowice 
NIP: 9541886422 
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Faktury/ rachunki muszą spełniać następujące warunki : 
1) rachunki/faktury za transport na zawody (jedna faktura wystawiona na klub  zbiorczo raz w 
miesiącu, jeśli klub ma więcej wyjazdów i powinna zawierać  : 
- cel wyjazdu (wg terminarza rozgrywek) 
- trasa wyjazdu (kto? , gdzie?),  data wyjazdu, ilość km, cena jednostkowa za km  do wyjazdu 
obowiązkowa dołączona lista zawodników/czek z datą  meczu i miejsca zawodów. Data wystawienia 
faktury musi być  najpóźniej do 15 następnego dnia miesiąca, zaś data sprzedaży na  fakturze musi 
być zgodna z datą zawodów, jeśli jest wystawiona zbiorczo za cały miesiąc to ostatni dzień miesiąca. ( 
nieprawidłowości eliminują fakturę). 
 
2) zakup suchego lodu do wykorzystania na zawodach  lub sprzętu sportowego : 
Do faktury za zakup  suchego lodu lub sprzętu sportowego musi być obowiązkowo dołączony 
wypełniony protokół  (załącznik nr  1 – suchy lód lub załącznik nr 2 – sprzęt sportowy oraz z 
podpisanymi 2 egzemplarzami umowy). 
 
3) opłata obiektów wynajmowanych dotyczy tylko wynajmowania obcych hal sportowych. 
Rachunek/faktura  musi być wystawiony w ostatnim dniu wynajmowania hali sportowej, za który 
dokonano rozliczenia z ŚZPS Katowice. Obowiązkowo musi obejmować stawkę za godzinę, ilość 
godzin wynajmu. 
 
Delegacje sędziowskie nie będą realizowane. 
 
ŚZPS Katowice zobowiązuje Kluby Sportowe realizujące zadanie publiczne ze środków  Samorządu 
Województwa Śląskiego do umieszczania logo Zleceniodawcy zgodnie z manualem zamieszczonym na 
stronie: www.slaskie.pl/logo na dokumentacji oraz materiałach promocyjnych, informacyjnych. 
     
Wszelkie informacje dotyczące  rozliczania dokumentów finansowych przez Kluby  należy 
niezwłocznie wyjaśnić z księgową Beatą Janicką nr tel. 508063613 lub w biurze Związku   
tel. nr 32 2537556.  
 

Realizacja środków musi zostać bezwzględnie rozliczona do 30.11.2021 r.  
 
Po upływie terminu rozliczeń złożone dokumenty nie będą uznawane. 
 
Otrzymują : 
- Kluby Woj. Śląskiego  
- Wydział Szkolenia 
- Księgowość 
- a/a 
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 Załącznik nr 1  
 

P R O T O KÓ Ł 
przekazania suchego lodu 

 

sporządzony dnia: ........................................ 

 

dotyczy przekazania suchego lodu do natychmiastowego zużycia przez zawodników woj. śląskiego 
podczas treningów i zawodów zakupionego ze środków budżetowych Województwa Śląskiego. 

 

Strona przekazująca suchy lód w składzie: 

 
1.  Marcin Weiner   - Prezes Zarządu ŚZPS w Katowicach 
2.  Elżbieta Zając   - Sekretarz Zarządu ŚZPS w Katowicach 
 
Strona przejmująca suchy lód w składzie: 
 
1. ..................................................... - .......................................................... 
 
2. ..................................................... - .......................................................... 
 
 

Lp Nazwa  Ilość  

sztuk 

Cena  

jednostkowa brutto 

Wartość 

brutto 

1 SUCHY LÓD    

 

                              OGÓŁEM: 

 

 

Słownie: ...................................................................................................................................... 



 
 

 
 
 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego  

Powyższy protokół przekazania został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z 
czego jeden egzemplarz otrzymuje strona przekazująca, oraz jeden egzemplarz strona przejmująca. 

 

 

 

 
         Strona przekazująca:      Strona przejmująca: 
                      (pieczątka)              (pieczątka) 
 
 
 
 

1. .........................................     1. .............................................. 
 
2. .........................................     2. .............................................. 
       (podpisy)                                   (podpisy) 
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  Załącznik nr 2 do umowy użyczenia 
 

P R O T O KÓ Ł 
użyczenia sprzętu sportowego 

sporządzony dnia: ........................................ 

dotyczy użyczenia sprzętu sportowego dla klubu sportowego woj. śląskiego zakupionego ze środków 
budżetowych Województwa Śląskiego. 
 
Strona przekazująca sprzęt sportowy w składzie: 
 
1.  Marcin Weiner   - Prezes Zarządu ŚZPS w Katowicach 
2.  Elżbieta Zając   - Sekretarz Zarządu ŚZPS w Katowicach 
 
Strona przejmująca sprzęt sportowy w składzie: 
 
1. ..................................................... - .......................................................... 
2. ..................................................... - .......................................................... 
 

Lp Nazwa sprzętu  
sportowego  

 

Nr poz. inwent. 
strony 

przekazującej 

Ilość  

sztuk 

Cena  

jednostkowa 
brutto 

Wartość 

brutto 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

RAZEM  

 

Słownie: ...................................................................................................................................... 
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Powyższy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz otrzymuje strona przekazująca, oraz jeden egzemplarz strona przejmująca. 
 
 
 
 
 
 
 
         Strona przekazująca:      Strona przejmująca: 
                      (pieczątka)              (pieczątka) 
 
 
 
 
1. .........................................     1. .............................................. 
 
2. .........................................     2. .............................................. 
              (podpisy)                                               (podpisy) 
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Umowa użyczenia nr …….../UM/2021 
 

 
zawarta w dniu ……………..…….. roku w  Katowicach  pomiędzy:  
 
Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach  z siedzibą w Katowicach, przy ul.  Dworcowa 15 NIP: 
9541886422 – zwanym dalej „Użyczającym”, reprezentowanym przez:  
 
1  Marcin Weiner -  Prezes Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 
2  Elżbieta Zając -  Sekretarz Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

 
a 
 
………………………...………………………………………………………………............................ – zwanym dalej 
„Biorącym do używania”, reprezentowanym przez:  
 
 1. ……………………………………………………………….. 

                                         (imię i nazwisko oraz stanowisko)  
2. ……………………………………………………………….. 
                                         (imię i nazwisko oraz stanowisko)  

 
została zawarta umowa użyczenia o następującej treści:  
 

§1 
Użyczający użycza Biorącemu do używania sprzęt sportowy zakupiony ze środków Samorządu 
Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie 
kultury fizycznej  w 2021 roku” zgodnie z umową nr CRU WSL 929/SP/2021  w kwocie: 
 
……………………..      (słownie: …………………………………………………………………….), zgodnie z specyfikacją 
sprzętu sportowego wypisaną w protokole użyczenia sprzętu (załącznik nr 2) oraz przekazuje do 
natychmiastowego zużycia suchy lód w kwocie: 
 
 ………….…………      (słownie: …………………………………………………………………….). 
 

 
§2 

Obie strony umowy oświadczają, że przekazany do użyczenia sprzęt sportowy zgodny z załącznikiem 
nr 2 jest sprawny.                                                                            
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§3 
Użyczający użycza Biorącemu do używania sprzęt sportowy zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy 
użyczenia który jest przeznaczony na poprawę warunków treningowych oraz rozgrywki sportowe  
w dyscyplinie piłki siatkowej na zasadzie bezpłatnego korzystania.  
W przypadku nieprawidłowego wykorzystania użyczonego sprzętu sportowego Użyczający może 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§4 
Biorący do używania potwierdza odbiór użyczonego sprzętu sportowego  w formie Protokołu 
użyczenia sprzętu , stanowiącego załącznik nr 2 po uprzednim wpisaniu do ewidencji wyposażenia 
przez Użyczającego.  
 

§5 
Biorący do używania zapewnia, że będzie używał użyczony sprzęt sportowy  zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie odda użyczonego sprzętu sportowego osobom trzecim.  

 
§6 

Wszelkie koszty związane z korzystaniem z użyczonego sprzętu sportowego  przez cały okres trwania 
umowy poniesie Biorący do używania. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania 
wszelkich napraw, jakie okażą się konieczne w czasie trwania umowy.  W razie wcześniejszego 
zniszczenia sprzętu sportowego Biorący do używania poinformuje i zwróci zniszczony sprzęt 
Użyczającemu w celu przygotowania protokołu zniszczenia. 
 

§7 
Umowa zostaje zawarta na czas  określony* tj. od dnia …………..…… 2021 roku  do dnia 31.12.2026 
roku. 

 
§8 

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.  
 

§9 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

§10 
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§11 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 
Użyczającego  i jeden dla Biorącego do używania.  

 

 

 

 

 

 

 Użyczający: Biorący do używania:  
 

 

 …………………………..…………… …………………………..…………… 
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Lista zawodników 

 

1. .........................................................................................................................   

2. .........................................................................................................................   

3. .........................................................................................................................   

4. .........................................................................................................................   

5. .........................................................................................................................   

6. .........................................................................................................................   

7. .........................................................................................................................   

8. .........................................................................................................................   

9. .........................................................................................................................   

10. .......................................................................................................................   

11. .......................................................................................................................   

12. .......................................................................................................................   

13. .......................................................................................................................   

14. .......................................................................................................................   
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Wykaz Klubów, które zdobyły punkty w ogólnopolskiej klasyfikacji 
współzawodnictwa sportowego 

 

KLUB PKT KWOTA 
ALURON VIRTU CMC ZAWIERCIE 22,66         557,44 zł  
ANBUD MKS, BĘDZIN 10         246,00 zł  
AZS 2020, CZĘSTOCHOWA 0,5           12,30 zł  
BBTS WŁÓKNIARZ, BIELSKO BIAŁA 9         221,40 zł  
BKS STAL, BIELSKO BIAŁA 23,33         573,92 zł  
JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A, JASTRZĘBIE ZDRÓJ 168,33     4 140,92 zł  
KPKS HALEMBA, RUDA ŚLĄSKA 8,33         204,92 zł  
KS CZĘSTOCHOWIANKA, CZĘSTOCHOWA 10         246,00 zł  
KS NORWID,CZĘSTOCHOWA 7         172,20 zł  
KS SIATKARZ BESKID, SKOCZÓW 26         639,60 zł  
KU AZS PC, CZĘSTOCHOWA 8         196,80 zł  
MKS BĘDZIN S.A. 56,66     1 393,84 zł  
MKS DWÓJKA, ZAWIERCIE 69,66     1 713,64 zł  
MKS ZORZA, WODZISŁAW ŚLĄSKI 8,33         204,92 zł  
MKS, CZECHOWICE-DZIEDZICE 2           49,20 zł  
MKS, DĄBROWA GÓRNICZA 49,83     1 225,82 zł  
MUKS PASEK, BĘDZIN 30         738,00 zł  
SIATKARSKI KLUB GÓRNIK, RADLIN 22,33         549,32 zł  
SSSJ CZĘSTOCHOWA 81,38     2 001,95 zł  
STOWARZYSZENIE "CZĘSTOCHOWSKA" SIATKÓWKA 108,2     2 661,72 zł  
TS ŚRUBIARNIA, ŻYWIEC 38,34         943,16 zł  
TS VOLLEY, RYBNIK 3           73,80 zł  
UKS CENTRUM PRZY POSIR, PSZCZYNA 30,68         754,73 zł  
UKS JEDYNKA JAWORZNO (JAWORZNO) 10,35         254,61 zł  
UKS SOKÓŁ 43, KATOWICE 8         196,80 zł  
UKS ŹRÓDEŁKO, KATOWICE 1           24,60 zł  
   

Suma punktów 812,9  
   
1pkt = 24,60 zł   

 


