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I ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU
Program Powszechnej Nauki Pływania jest propozycją Ministerstwa Sportu i
Turystyki adresowaną do uczniów III klas szkoły podstawowej. Nauczanie pływania w
ramach programu jest uzupełnieniem szkolnych zajęć ogólnorozwojowych i obejmie dużą
część populacji dzieci w kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej uzdolnionych
uczniów.
Program skierowany jest do dzieci klas III szkół podstawowych. Zakłada
systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania.
Głównym celem programu jest nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, a
także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których
nie ma krytej pływalni, również wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego
rodziców, pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej (baseny).
Program ma za zadanie zaspokoić określone zainteresowania uczniów w zakresie
aktywności fizycznej, nauczyć bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić
rozrywkę i aktywny wypoczynek po zajęciach w szkole, zaspokajać potrzeby ruchowe oraz
zapobiegać i korygować wady postawy.

II PODSTAWA PRAWNA
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów utworzony został na podstawie art. 13³ ust. 5 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.), jako państwowy fundusz celowy.
Przychodami Funduszu są wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty świadczące
usługi polegające na reklamowaniu napojów alkoholowych.
Szczegółowa procedura przyznawania dofinansowania ze środków Funduszu uregulowana
jest Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie
dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217,
poz. 1290).

III WNIOSKOWAWCY
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują
zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

IV OPIS PROJEKTU
Usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, aktywność ruchowa są elementami
procesu wychowawczego. W pierwszych latach dziecka kształtują się jego cechy psycho2

motoryczne, początek edukacji jest okresem, w którym jest duży wpływ na rozwój tych cech
poprzez udział w zorganizowanych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Wychowanie
fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych nie jest w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich zainteresowań sportowych. Jedną
z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są
pozalekcyjne zajęcia sportowe. To także chęć sprawdzenia się w rywalizacji sportowej
powoduje, że młodzież coraz chętniej uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia nauki
pływania umożliwiają
podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności
technicznych oraz wiadomości z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i wodzie. Jako zajęcia
fakultatywne realizują i rozbudzają zainteresowania uczniów, zaszczepiając potrzebę ruchu w
czasie wolnym i prowadzenia zdrowego stylu życia. Angażują zarówno uczniów zdolnych,
jak i słabszych, czy średnio uzdolnionych, którzy chcą usprawnić i doskonalić swoje
umiejętności. Dlatego ważną rzeczą jest właściwy program prowadzonych zajęć sportowych,
który spełniałby potrzeby uczniów, szkoły i nauczyciela prowadzącego.
Umiejętność pływania jest sztuką docenianą już od bardzo dawna. Obecnie pływanie
traktowane jest jako jedna z podstawowych umiejętności, które powinien posiadać człowiek.
Poprzez pływanie podnosimy wydolność i sprawność wszystkich układów anatomicznych
człowieka. Powszechnie wiadomo również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z
najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korekcji wad postawy.
Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są
utonięcia. Dla przykładu w 2007 zanotowano 376 wypadki utonięć, w 2008 – 352, w 2009 –
357, w 2010 – 369, w 2011 - 396, w 2012 było 449, a w 2013 już 381 osób straciło życie w
wyniku utonięcia (źródło dane z policyjnego portalu www.policja.pl). Skuteczną metodą
zapobiegania przynajmniej części wypadków jest umiejętność pływania, a także świadomość
zagrożeń na jakie narażeni są korzystający w otwartych akwenów wodnych. Ministerstwo
Sportu i Turystyki w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
realizuje akcje informacyjno-edukacyjne: „Bezpieczna Woda” (edycja letnia i zimowa).
Powyższe inicjatywy podejmowane są w ramach działań Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa
Turystów Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w
„Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”.
Akcja „Bezpieczna Woda” jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną
przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło
informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska
wodniackiego. Celem akcji „Bezpieczna woda” jest popularyzacja zasad bezpiecznego
zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej. Akcja obejmuje swym zasięgiem, w zakresie informacyjnoedukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne
skoncentrowane są na obszarach wodnych: kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach itp.
Opracowany został zestaw materiałów obejmujących broszurę, plakat oraz interaktywny
quiz. Materiały te zostały umieszczone na stronach internetowych współorganizatorów Akcji
w formie umożliwiającej pobranie i druk do celów dydaktycznych.
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Zajęcia nauki i doskonalenia pływania umożliwią dzieciom nie tylko podniesienie
sprawności, ale również rozbudzenie zainteresowań sportowych, kształtując w nich potrzebę
ruchu w czasie wolnym od obowiązków szkolnych.
Metodycznie i powszechnie zorganizowane zajęcia z pływania, dzięki
zagospodarowaniu wolnego czasu będą zapobiegać rozszerzającym się patologiom wśród
młodego pokolenia. Program stworzy ciekawą alternatywę spędzania czasu wolnego.
Realizacja zajęć ma odbywać się zgodnie z
materiałami szkoleniowymi
przygotowanymi przez specjalistów z dziedziny pływania, które są dostarczone do każdej ze
szkól objętych programem, materiały te będą także dostępne do pobrania w wersji
elektronicznej na stronie Ministerstwa. Zajęcia dla grup liczących do 15 osób powinny być
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów na krytych pływalniach przez
co najmniej 20 godzin lekcyjnych (1-2 razy w tygodniu). Program zajęć nauki pływania
będzie realizowany w terminie od 1 marca do 15 grudnia w oparciu o kryte pływalnie.
Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów
i akwenów odkrytych. Na zakończenie nauki pływania powinien być przeprowadzony
sprawdzian potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności pływackich. Podczas
zajęć uczestnicy powinny zostać zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego
zachowania w wodzie.

V ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Na rok 2014 planowane jest podjęcie współpracy z urzędami marszałkowskimi przy
realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania. Na podstawie porozumień z marszałkami
województw o włączeniu się w realizację zadania i przeznaczeniu środków finansowych
zadanie zostanie zlecone podmiotom o zasięgu wojewódzkim, wybranym w konkursie
ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki i odpowiednio przez Urząd Marszałkowski.
Planowana realizacja w skali ogólnopolskiej z samorządami będzie generować co najmniej
kwotę w podobnej wysokości, co pozwoli na zwiększenie liczby uczniów do których
skierowany zostanie program „Powszechnej Nauki Pływania” oraz wprowadzi rozwiązania
systemowe, jednakowe dla wszystkich realizatorów. Do programu także włączą się
samorządy pozostałych szczebli, w zależności od lokalnych możliwości finansowych
(pożądany model współpracy to wkład 33% - ze strony samorządu lokalnego oczekiwany
wkład stanowi pokrycie kosztów lub udostępnienie basenu lub transportu).
Środki finansowe przeznaczone na rok 2014 w wysokości 10 mln złotych z Funduszu
Zajęć Sportowych dla Uczniów będą rozdzielone na poszczególne województwa,
proporcjonalnie do liczby uczniów klas III szkół podstawowych w danym województwie,
bądź w zależności od liczby uczniów zgłoszonych do realizacji Programu przez samorząd
województwa. Program będzie dotyczyć jedynie nauki pływania, nie przewiduje się
doskonalenia pływania.
Algorytm podziału środków zostanie ustalony na podstawie aktualnych danych,
publikowanych w Systemie Informacji Oświatowej lub GUS. Dopuszcza się montaż
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finansowy z innych źródeł (np. partnerzy społeczni, środki UE). Wysokość wnioskowanego
dofinansowania nie powinna być większa od zaangażowania finansowego samorządu
szczebla wojewódzkiego.
VI TRYB I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW/OFERT
Wnioski należy składać od ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa
do dnia 15 listopada 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia
wniosku). Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek musi
być podpisany przez uprawnione, do działania w imieniu Wnioskodawcy osoby – zgodnie z
zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy.
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na formularzu zamieszczonym w
systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej
wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
VII KOSZTY DOFINANSOWYWANE PRZEZ MSiT
Środki Funduszu Zajęć Sportowych mogą być wykorzystane na:
pokrycie kosztów transportu uczestników zajęć,
wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu lub koszty utrzymania obiektów,
pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
ubezpieczenie uczestników zajęć.
Ze środków Funduszu Zajęć Sportowych można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej
wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:
koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
zakup niezbędnych materiałów biurowych,
koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
opłaty za nośniki energii,
koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją
zadania,
wynagrodzenia osób obsługujących zadanie.
VIII TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU
Program będzie realizowany od 1 stycznia do 15 grudnia 2014 roku.
Zakładany koszt realizacji programu na 1 uczestnika (bez transportu) na 20 zajęć –
nie powinien przekroczyć 200,00 zł - proponowane pozycje do sfinansowania dla
grupy 30 uczniów:
- obsługa instruktora x 2 osoby x 20 x 50,00 zł – 2 000,00 zł
- wejście na basen 20 godz. x 30 osób x 5,00 zł – 3 000,00 zł
- ubezpieczenie – ok. 300,00 zł.
Zakładany koszt realizacji programu na 1 uczestnika (z transportem) na 20 zajęć –
nie powinien przekroczyć 350,00 zł - proponowane pozycje do sfinansowania dla
grupy 30 uczniów:
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- transport 20 wyjazdów x 250,00 zł – 5 000,00 zł
- obsługa instruktora x 2 osoby x 20 x 50,00 zł – 2 000,00 zł
- wejście na basen 20 godz. x 30 osób x 5,00 zł – 3 000,00 zł
- ubezpieczenie – ok. 300,00 zł
IX WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5.
aktualny - w dniu składania wniosku - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za
zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe do
wniosku dołączają ponadto: statut potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez
osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
pisemna deklaracja o włączeniu się samorządu szczebla wojewódzkiego w realizację
programu i zapewnienie udziału finansowego w wysokości co najmniej 50 procent
kwoty projektu.
X KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
Spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz z
załącznikami;
powszechność i systematyczność zajęć,
objęcie programem uczniów z miejscowości, w których nie ma krytej pływalni;
udział dzieci z obszarów o niskim statusie społecznym w celu wyrównywania szans;
udział w realizacji zadania wolontariuszy,
zakładane efekty edukacyjne i wychowawcze, z uwzględnieniem promocji zdrowia,
integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania
zachowaniom nie akceptowanym społecznie;
zakres projektu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji, ilość planowanych zajęć;
oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;
doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe wnioskodawcy wskazujące na
możliwość realizacji zadania;
rzetelność i terminowość rozliczeń z realizacji podobnych zadań w latach
poprzednich.
Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:
szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, z wyjątkiem udziału
w szkolnych zawodach sportowych;
organizację obozów sportowych realizowanych poza miejscem zamieszkania uczniów;
obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego;
dofinansowanie z innych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
XI PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT
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Ocena wniosku pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana
przez pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich w ciągu 3 miesięcy od terminu
składania wniosków.
Minister Sportu i Turystyki rozpatrując wnioski bierze pod uwagę w szczególności
spełnienie wymogów formalno-prawnych oraz kryteria i priorytety podane w ogłoszeniu
konkursowym.
Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z
wynikami prac Zespołu Konkursowego do opiniowania wniosków konkursowych. Wyniki
konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:
www.msport.gov.pl/ zakładka Sport Powszechny/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

XII UMOWA O DOFINANSOWANIE, REALIZACJA I ROZLICZENIE
Pozytywnie oceniony wniosek, zaakceptowany przez Zespół i zatwierdzony przez
Ministra jest podstawą do podpisania przez obie strony umowy o dofinansowanie zadania.
Sposób przekazywania dotacji wskazany jest w umowie. Wnioskodawca realizuje zadanie
zgodnie z zawartą umową i załącznikami do umowy. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego
zadania jest dopuszczalna pod warunkiem, że Wnioskodawca uprzednio zawiadomi pisemnie
Zleceniodawcę o okolicznościach uzasadniających tę zmianę, a Zleceniodawca wyrazi na nią
zgodę. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli realizacji zajęć oraz do
złożenia rozliczenia zgodnie z terminem podanym w umowie. W przypadku wykorzystania
środków niezgodnie z przeznaczeniem podmiot nie może ubiegać się przez okres 2 lat o
dofinansowanie z Funduszu.
XIII SPOSÓB NADZORU I KONTROLI NAD REALIZACJĄ
Nadzór nad realizowanym projektem będzie sprawował Departament Sportu dla Wszystkich
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Realizator będzie dokonywał bieżącej kontroli, okresowej oceny realizacji zadania.
XIV UWAGI KONCOWE
W przypadku wątpliwości w stosowaniu zasad określonych w niniejszym Programie należy
kontaktować się z pracownikami Departamentu Sportu dla Wszystkich.
Wszelkie odstępstwa od ww. zasad wymagają pisemnej zgody Ministra Sportu i Turystyki.
Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Programu należy do kompetencji Ministra
Sportu i Turystyki.

7

