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Gdańsk, 21.01.2021r. 

Dyrektorzy Szkół, 

Nauczyciele Wychowania Fizycznego 

Zwracamy się do uczestników, zgłaszających chęć udziału w Programie Szkolny Klub Sportowy w roku 2021. 

  

Informujemy Was, że zgodnie z Decyzją Ministerstwa ds.sportu, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w 

Gdańsku, kolejny raz został wybrany Operatorem Wojewódzkim Programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2021r. 

w województwie pomorskim.                                                                                                                                      

Doceniamy Państwa dotychczasowe zaangażowanie w budowaniu #społecznościSKS i liczymy na dalszą, dobrą 

współpracę.  

Zaskoczeni jesteśmy decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczącą realizacji 

Programu SKS w roku 2021 w województwie pomorskim. Otrzymane środki są pomniejszone w stosunku do 

rekomendowanej przez ministerstwo w listopadzie 2020 kwoty, o 51,2%. Oznacza to, że nie możemy utworzyć 

planowanych (już pomniejszonej ilości w stosunku do roku 2020) 786 grup ćwiczebnych.                                                     

Do Programu SKS w regulaminowym terminie (15.12.2020r.) zgłosiło się 450 szkół. Aby utworzyć minimum  

1 grupę w tych szkołach, musimy ograniczyć ilość godzin do 58 . Decyzję zmniejszenia środków Ministerstwo  

ds. Sportu uzasadnia stanem epidemii.  Trudno nam się pogodzić z takim drastycznym obcięciem środków na 

Program SKS, szczególnie dlatego, że nasze województwo najbardziej tego doświadczyło. Nie rozumiemy, 

dlaczego dzieci województwa pomorskiego, uczestniczące w ogólnopolskim Programie zostały potraktowane 

inaczej, niż dzieci z innych województw.  Nasza interwencja w tej sprawie nie odniosła żadnych skutków. Nie 

otrzymamy większych środków na realizację Programu SKS w roku 2021. Nadmieniamy, że od roku 2017, 

Operator krajowy oceniał realizację Programu SKS w województwie pomorskim bardzo wysoko. 

„W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 14 stycznia 2021 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: 

obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 31 stycznia 2021 r.” 

Zajęcia programowe SKS będą mogły się rozpocząć po zniesieniu obowiązujących ograniczeń, o czym Państwa 

poinformujemy.  

Lista szkół, które są objęte Programem SKS w roku 2021 opublikowana jest na stronie www.wszs.pomorze.pl/sks   

Pytania dotyczące Programu SKS w roku 2021 można kierować do Koordynatora wojewódzkiego Programu SKS, 

Urszuli Górskiej tel. 601 348 843.  

Dyrektorów szkół prosimy o zaktualizowanie liczby nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą prowadzili 

zajęcia sportowe w Programie SKS 2021 do jednej osoby. Każda zakwalifikowana szkoła będzie mogła 

kontynuować zajęcia lub utworzyć lub  tylko 1 grupę ćwiczebną.                                                                                                                                                                  

Do dnia 26.02.2021r. należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście poprawnie wypełnione 

dokumenty na adres:                              .                                                                                                                                                                                  

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W GDAŃSKU                                                                                                                                        

ul. Gdyńskich Kosynierów 11 

80-866 Gdańsk 

 

 



1. Porozumienie ze szkołą (wypełnia Dyrektor szkoły, w tym dokumencie dyrektor wskazuje nauczyciela 

prowadzącego zajęcia Programu SKS);  

2.  Umowa Zlecenia (wypełnia nauczyciel);  

3.  Załącznik nr 1 do Umowy Zlecenia (ZUS);  

4.  Załącznik nr 2 do Umowy Zlecenia (Obowiązki Zleceniobiorcy). 

Dokumenty są do pobrania na stronie www.wszs.pomorze.pl/sks w dziale DOKUMENTY. 

Podpisane dokumenty odeślemy tym szkołom, które wyślą nam 2 komplety, dotyczy Porozumienia i Umowy 

zlecenia. 

W przypadku jeśli szkoła lub nauczyciel, życzą sobie kopie dokumentów podpisanych przez WSZS Porozumienie 

oraz Umowa Zlecenia powinny być wysłane w dwóch egzemplarzach. Wszystkie dokumenty archiwizowane są w 

Biurze Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, w razie potrzeby udostępniamy kopie 

dokumentów (za zgodność z oryginałem). 

Nauczyciele, którzy podpisali Umowę zlecenie, powinni niezwłocznie zalogować się na swoje konto / 

zarejestrować się (nowi nauczyciele) do elektronicznego Dziennika SKS na stronie 

https://szkolnyklubsportowy.pl , aby zaktualizować  swoje dane i tworzonej grupy. Następnie oczekują na 

AKCEPTACJĘ wojewódzkiego Operatora, która nastąpi po zweryfikowaniu dokumentów przez biuro WSZS w 

Gdańsku. Brak elektronicznego potwierdzenia zawarcia umowy w Dzienniku SKS (logowanie na swoje konto) 

będziemy traktować jako rezygnację z realizacji Programu SKS.  

Prosimy również o zapoznanie się z instrukcją wypełniania dokumentów, aby zminimalizować błędy i pojawiające 

się co roku pytania. Wątpliwości dotyczące zawieranych umów oraz logowania/ rejestrowania się w Dzienniku 

SKS prosimy kierować do:  

Joanny Wrońskiej na adres mailowy: szspomorze@gmail.com lub tel. 785-001-810 

 

Z poważaniem 

Zespół Programu Szkolny Klub Sportowy 

w województwie pomorskim 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

w Gdańsku 

  

https://szkolnyklubsportowy.pl/

