
SPOTKANIE Z TRENERAMI

czwartek, 03 marzec 2016 r.



PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 

ZADANIA Z OBSZARU WSPIERANIA 
SZKOLENIA SPORTOWEGO I 

WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY 
ZWIĄZANEGO ZE SZKOLENIEM I 

WSPÓŁZAWODNICTWEM ZAWODNIKÓW 
KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW I 

JUNIORÓW MŁODSZYCH 



ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych 
sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach 
sportowych i kadrach narodowych polskich związków 
sportowych poprzez zapewnienie optymalnych warunków 
szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego 
młodzieży uzdolnionej sportowo.

2. Programem objęci są zawodnicy w kategoriach wiekowych 
młodzika i juniora młodszego zwani dalej Kadrą Wojewódzką.

3. Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie 
niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych 
przez Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”,
z zastrzeżeniem możliwości uczestnictwa zawodnika tylko
w jednej akcji w danym czasie.



SZKOLENIE KADRY WOJEWÓDZKIEJ

Zasady dofinansowania Kadry Wojewódzkiej
Kadra Wojewódzka stanowi bezpośrednie zaplecze kadr 
narodowych młodzików i juniorów młodszych polskich związków 
sportowych (zwanych dalej „pzs”).

Zawodnicy objęci Programem muszą posiadać:
1. numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 
1864 i 2281);

2. licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający 
uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez dany pzs;

3. aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania 
danego sportu.



Organizacja szkolenia Kadry Wojewódzkiej
Wnioskodawca odpowiada za realizację szkolenia sportowego w oparciu o 
program zatwierdzony przez:
1. pzs – dla zawodników kategorii wiekowej juniora młodszego;
2. wojewódzkie okręgowe związki sportowe (zwane dalej „wozs”) – dla 

zawodników kategorii wiekowej młodzik (w przypadku braku wozs, 
program zatwierdza pzs). 

Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu 
przez trenerów koordynatorów na podstawie:
1. wyników sportowych;
2. wyników testów sprawności ogólnej i specjalnej opracowanych lub 

wskazanych przez pzs;
3. aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego 

sportu, wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza 
posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do 
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej;

4. opinii trenerów klubowych dotyczących prognozy rozwoju sportowego 
powołanych zawodników.



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE 
SPORTY W KWM W 2016

1. 850 limitów przyznanych na szkolenie uzdolnionej młodzieży 
w naszym województwie na najlepsze sporty nieolimpijskie do 
10% wszystkich limitów (kluczowe dla woj. Wielkopolskiego
w SSM) dolna granica 200,00pkt.

2. Limit 85 miejsc przeznaczamy na 3 najlepsze sporty 
nieolimpijskie, według poziomu sportowego wyrażonego liczbą 
zdobytych punktów w ogólnopolskim systemie we wszystkich 
kategoriach wiekowych (punkty SSM 2015 w danym sporcie 
*100/991,51 sporty nieolimpijskie =%udziału*85 miejsc – liczba 
miejsc w 3 sportach nieolimpijskich).



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE SPORTY 
W KWM W 2016

3. Pozostałe miejsca (850-85 sporty nieolimpijskie=765 miejsc) 
proponujemy przekazać  na sporty olimpijskie z podziałem ok. 
30% na zespołowe gry sportowe (225 limitów) oraz ok. 70% na 
sporty indywidualne (540 limitów)

4. O liczbie miejsc  przeznaczonych na określony sport decyduje 
poziom sportowy wyrażony liczbą zdobytych punktów w SSM we 
wszystkich kategoriach wiekowych (punkty SSM 2015 w danym 
sporcie*100/2585,87 zespołowe gry sportowe =  %udziału*225 
miejsc – liczba miejsc przeznaczonych na zespołowe gry 
sportowe).



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE SPORTY 
W KWM W 2016

5. W zespołowych grach sportowych nie szkolimy hokeja na 
trawie kobiet i mężczyzn – rezygnacja prezesa Wielkopolskiego 
Związku Hokeja na trawie – proponujemy o przekazanie 
powstałych w ten sposób 34 limity na piłkę nożną mężczyzn –
sport o największym zasięgu w naszym województwie (25 164 
licencje stan na dzień 31.12.2015 roku).

6. O liczbie miejsc przeznaczonych na określony sport decyduje 
poziom sportowy wyrażony liczbą zdobytych punktów w SSM we 
wszystkich kategoriach wiekowych (punkty SSM 2015 w danym 
sporcie*100/11231,97 sporty indywidualne olimpijskie =  
%udziału*540 miejsc – daje liczbę miejsc na te sporty).



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE SPORTY 
W KWM W 2015

7. „Korekty” – proponowane przez Wojewódzki Zespół 
Metodyczno-Szkoleniowy wynikają:

 z potrzeby prawidłowej organizacji szkolenia w poszczególnych 
sportach

 z powodu braku realizacji szkolenia KWM w 2015 roku



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE 
SPORTY W KWJM W 2016
216 limitów przyznanych na szkolenie uzdolnionej młodzieży
w naszym województwie proponujemy przekazać na sporty 
olimpijskie (zg. z otrzymanym zał. z MSiT Nr 1 wykazem sportów 
objętych szkoleniem) z podziałem ok. 30% na zespołowe gry 
sportowe (65 limitów) oraz ok. 70% na sporty indywidualne (151 
limitów).

1. O liczbie miejsc przeznaczonych na określony sport decyduje 
poziom sportowy wyrażony liczbą zdobytych punktów w SSM we 
wszystkich kategoriach wiekowych (punkty SSM 2015 w danym 
sporcie*100/1049,95 zespołowe gry sportowe =  %udziału*65 
miejsc – liczba miejsc przeznaczonych na zespołowe gry 
sportowe).



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE SPORTY 
W KWJM W 2016
2. O liczbie miejsc przeznaczonych na określony sport decyduje 
poziom sportowy wyrażony liczbą zdobytych punktów w SSM we 
wszystkich kategoriach wiekowych (punkty SSM 2015 w danym 
sporcie*100/7919,34 sporty indywidualne olimpijskie =  
%udziału*151 miejsc – daje liczbę miejsc na te sporty).



KWM i KWJM w 2016 – limity zawodników i środków finansowych 



KWM i KWJM w 2016 – limity zawodników i środków finansowych



KWM i KWJM w 2016 – limity zawodników i środków finansowych



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016

1. Szkolenie KWM (DSW)
Środki finansowe na szkolenie zawodników KWM realizowane będą wg formuły: 

Sporty indywidualne i zespołowe gry sportowe:
 liczba zawodników x 21dni szkolenia x 40,00zł.
Kwota 850 zawodników x 21 x 40,00zł = 714 000,00zł

2. Szkolenie KWJM (DSW)
Środki finansowe na szkolenie zawodników KWM realizowane będą wg formuły: 

Sporty indywidualne i zespołowe gry sportowy:
 liczba zawodników x 40dni szkolenia x 75,00zł.
Kwota 216 zawodników x 40 x 75,00zł = 648 000,00zł



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI 
UMOWY Z MSIT DSW NA ROK 2016

W limicie 40,00zł (KWM) oraz 75,00zł. (KWJM) mieszczą się 
w pierwszej kolejności koszty:
 Zakwaterowanie.
 Opłaty klimatyczne/miejscowe.
 Wyżywienie 
 Transport i obsługa sprzętu.
 Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
 Paliwo do zabezpieczenia treningów.
Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub 
rachunkami na Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
w Poznaniu.



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY Z 
MSIT DSW NA ROK 2016
Faktura na WSS Poznań: nazwa usługi (wyżywienie, zakwaterowanie, 
transport sprzętu, wynajem obiektów sportowych) dla zawodników KWM 
lub KWJM – podać liczbę zawodników i termin akcji.

W czasie zgrupowań ogólnorozwojowych powinny być zrealizowane testy 
sprawności ogólnej (MTSF – do 31.08.2016 dostarczone wyniki WZMS)
i testy sprawności specjalistyczne opracowane lub wskazane przez pzs. 

Zaoszczędzone środki (z limitu 40,00zł. lub 75,00zł na osobodzień) mogą 
być przeznaczone, na zwiększenie liczby dni szkoleniowych lub liczby 
szkolonych zawodników.  Powstałe oszczędności nie mogą być wynikiem 
braku należytych warunków wyżywienia i zakwaterowania zawodników 
lub organizacji procesu szkolenia.

Podczas organizacji zgrupowań i konsultacji obowiązuje udział środków 
własnych. Dopłata środków FRKF do akcji szkoleniowych wynoszą do 
50%. 



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY Z 
MSIT DSW NA ROK 2016

Formy szkolenia:
Głównymi formami szkolenia są zgrupowania (minimum
7 dniowe) i konsultacje (od 2 do 6dni) w zależności od celów
i zadań szkoleniowych, mogą mieć charakter:

 treningowy (np. 3dni w końcu tygodnia piątek – niedziela)
 sprawdzający (przeprowadzenie sprawdzianu lub testu)
 badawczy (przeprowadzenie badań lekarskich, testowych –

naborowych)
 startowy(obserwacja zawodników podczas startu w 

zawodach)



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY Z 
MSIT DSW NA ROK 2016

 Konsultacja startowa nie może dotyczyć udziału 
zawodników kadry wojewódzkiej w imprezie głównej 
finałach MMM lub MPM oraz OOM.

 Dopuszcza się organizację konsultacji ze środków FRKF na 
zasadach akcji miejscowych (bez kosztów noclegów)
z możliwością ich finansowania ze środków FRKF
do 30,00 zł. w KWM oraz do 60,00zł w KWJM.

 Koszty przejazdu zawodników i szkoleniowców na akcje 
szkoleniowe ponoszone są ze środków Zleceniobiorcy
i innych; klubów, sponsorów, rodziców, itp.

 Zawodnik może być szkolony w kilku sportach, pod 
warunkiem uzyskania zgody Departamentu Sportu 
Wyczynowego.



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY Z 
MSIT DSW NA ROK 2016

 Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować w formie 
elektronicznej DSW o zmianach terminu i miejsca realizacji 
akcji wraz z uzasadnieniem dla zmian, przed terminem ich 
realizacji.

 Na podstawie wyżej określonych zmian rzeczowo-
finansowego zadań jednostkowych sporządza się plan po 
zmianach dla I półrocza (należy złożyć w terminie do dnia 
31.08.2016) oraz plan po zmianach II półrocze (należy 
złożyć w terminie do dnia 30.11.2016). Ww. zmiany pod 
nazwą plan po zmianach wymagają akceptacji w formie 
pisemnego aneksu.



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY Z 
MSIT DSW NA ROK 2016
 Organizacja szkolenia w KWM i KWJM – zadnie ma charakter 

szkolenia ponad klubowy, wojewódzki oraz ponad wojewódzki.
 Zmiany w KWM i KWJM przeprowadzane są raz do roku, w 

terminie zależnym od specyfiki funkcjonowania danego sportu.  
Zleceniobiorca informuje DSW o zmianach w składach, 
przesyłając aktualny wykaz zawodników zatwierdzonych przez 
WZS i PZS szkolonych w danym sporcie, niezwłocznie po 
dokonaniu korekty, drogą elektroniczną.

Uwaga !
Szczegółowe założenia organizacyjno-szkoleniowe i 
finansowe zawarte są w Programie szkolenia i 
współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej MSiT, 
znajduje się na stronie WSS Poznań – www.wss.poznan.pl  
oraz na stronie MSiT www.msport.gov.pl



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016

2. Trenerzy koordynatorzy szkolenia wojewódzkiego 
młodzików i juniorów młodszych – fundusz płac. 
Kwota 224 730,00zł.

Wynagrodzenie trenerów zależne jest od ilości przyznanych 
limitów szkoleniowych – realizacja osobodni szkolenia:
1. 164-400 osobodni 350,00zł. m-c
2. 401-600 osobodni 400,00zł. m-c
3. 601-800 osobodni 450,00zł. m-c
4. 801-1000 osobodni 500,00zł. m-c
5. 1001-1400 osobodni 550,00zł. m-c
6. 1401-1800 osobodni 600,00zł. m-c
7. 1801-2200 osobodni 650,00zł. m-c
8. powyżej 2201osobodni 700,00zł. m-c



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016

3. Działanie Trener
Kwota 392 871,00zł. (7 535,75pkt. x 52,1343zł.)

Zadanie realizowane w 33 sportach w naszym województwie 
zgodnie z wykazem sportów otrzymanych z MSiT DSW.



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016

Zleceniobiorca zawiera umowę na prowadzenie szkolenia 
sportowego młodzieży:
 na 1 miesiąc dla wypłat poniżej 3 000,00zł

(01.06.–30.06.2016) płatne po 01.07.2016
 na 2 miesiące dla wypłat od 3 000,00zł do 6 000,00zł

(01.07.–31.08.2016) płatne po 01.08.2016 oraz po 01.09.2016
 na 3 miesiące dla wypłat powyżej  6 000,00zł do 9 000,00zł 

(01.07.–30.09.2016) płatne po 01.08.2016, 01.09.2016 oraz 
01.10.2016

 na 4 miesiące dla wypłat powyżej 9 000,00zł do 12 000,00zł 
(01.07. –30.10.2016) płatne po 01.08.2016, 01.09.2016, 
01.10.2016 oraz 01.11.2016

Wg zasad Działanie „Trener” MSiT (patrz www.wss.poznan.pl)



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016

4. Współzawodnictwo sportowe MMM

 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - 89 109,00zł  
(17 - imprez sportowych)

 Rozliczenie imprezy sportowej: wyniki wysłane wersji  
elektronicznej do Zespół Sportu Młodzieżowego Instytut 
Sportu oraz wersja papierowa :

zbigniew.kostka@insp.waw.pl
wojciech.bazko@insp.waw.pl

mailto:zbigniew.kostka@insp.waw.pl
mailto:wojciech.bazko@insp.waw.pl


ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI 
UMOWY Z MSIT DSW NA ROK 2016

Sędziom zamiejscowym przyznaje się: 
a) zwrot kosztów przejazdu, 
b) wyżywienie i zakwaterowanie, 
c) ryczałt sędziowski :
do 60 zł przy zawodach do 5 godzin, 
do 75 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin, 
do 90 zł przy zawodach powyżej 8 godzin. 

Sędziom miejscowym przyznaje się: 
a) ryczałt sędziowski :
do 60 zł przy zawodach do 5 godzin, 
do 75 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin, 
do 90 zł przy zawodach powyżej 8 godzin 
b) wyżywienie. 



Sędziemu głównemu zamiejscowemu przyznaje się: 
a) zwrot kosztów przejazdu, 
b) wyżywienie i zakwaterowanie, 
c) ryczałt sędziowski :
do 85 zł przy zawodach do 5 godzin, 
do 110 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin, do 160 zł przy zawodach powyżej 
8 godzin. 

Sędziemu głównemu miejscowemu przyznaje się: 
a) wyżywienie, 
b) ryczałt sędziowski:
do 85 zł przy zawodach do 5 godzin, 
do 110 zł przy zawodach od 5 do 8godzin, do 160 zł przy zawodach powyżej 
8 godzin.

ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI 
UMOWY Z MSIT DSW NA ROK 2016



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016

 Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować 
Departament o zmianie terminu, miejsca, kosztów, liczby 
uczestników akcji oraz innych danych będących 
przedmiotem umowy, (powinny być one ujęte również
w kolejnych planach po zmianach).

 W przypadku stwierdzenia podczas akcji szkoleniowej 
dofinansowanej ze środków FRKF drobnych 
nieprawidłowości organizacyjnych, braku aktualnych 
badań lekarskich, braku dokumentacji szkoleniowej, akcja 
nie będzie rozliczona przez DSW w części dotyczącej 
stwierdzonych uchybień oraz nie będzie możliwe 
przesunięcie tych środków na inne zadania.



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016

 Informacja sportowa: prosimy o przesłanie informacji o 
wynikach w zawodach objętych SSM (MŁODZIK, JUNIOR 
MŁODSZY, JUNIOR, MŁODZIEŻOWIEC) oraz o innych 
zawodach wraz ze zdjęciami, które możemy zamieszczać 
na naszej stronie.

 Oświadczenia o przetwarzaniu danych (zawodnicy będący 
w szkoleniu KWM i KWJM) oraz trenerzy.
Braki 2015 oraz bieżące oświadczenia 2016.



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016



ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY
Z MSIT DSW NA ROK 2016





Dziękuje za uwagę. 
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