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PEŁNA NAZWA PROGRAMU

„Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia
sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze
szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry
wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów
finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach
zimowych, halowych i letnich”



RODZAJE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WIELKOPOLSKIE
STOWARZYSZENIE SPORTOWE W RAMACH „PROGRAMU”

Szkolenie wojewódzkie: KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ

Współzawodnictwo sportowe: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Organizacja XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych



ORGANIZACJA SZKOLENIA WOJEWÓDZKIEGO
KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ

- NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA-
• Rozszerzenie zakresu szkolenia wojewódzkiego o kategorię wiekową młodzieżowca – KWMŁ

• Wśród sportów olimpijskich od 2017 roku zgodnie z Dyrektywą MKOl znalazło się 5 nowych sportów m.in. Karate WKF

• Liczba szkolonych zawodników w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej:

Kategoria wiekowa

Liczba zawodników 
przewidzianych do szkolenia 
w wymiarze wojewódzkim -

WIELKOPOLSKA

Liczba zawodników 
przewidziana do szkolenia 

w wymiarze ogólnopolskim 
- POLSKA

Stosunek 
WLP/Polska

/%/

Kadra Wojewódzka Młodzików 958 10 000 9,58

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych 253 2 300 11,00

Kadra Wojewódzka Juniorów 150 1 300 11,54

Kadra Wojewódzka Młodzieżowców 138 1 000 13,8



ORGANIZACJA SZKOLENIA WOJEWÓDZKIEGO
KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ

- NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA-

Liczba sportów objętych szkoleniem wojewódzkim oraz kwoty przeznaczone na poszczególne 
kategorie wiekowe

Kategoria wiekowa Liczba sportów objętych 
szkoleniem

Kwota przeznaczona na 
szkolenie

Kadra Wojewódzka Młodzików 40 905 310,00zł

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych 27 609 224,00zl

Kadra Wojewódzka Juniorów 22 425 700,00zł

Kadra Wojewódzka Młodzieżowców 20 474 720,00zł



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE
SPORTY KWM-KWJM-KWJ-KWMŁ W 2018 ROKU

958 limitów przeznaczonych na szkolenie uzdolnionej młodzieży  w naszym województwie na 
najlepsze sporty nieolimpijskie do  8% wszystkich limitów( kluczowe dla woj. Wielkopolskiego  w 
SSM ) dolna granica 200.00pkt.

 kręglarstwo

 sumo

 kickboxing



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE
SPORTY KWM-KWJM-KWJ-KWMŁ W 2018 ROKU

Limit 77 miejsc przeznaczamy dla 3 najlepszych sportów  
nieolimpijskich, została podzielona według poziomu sportowego 
wyrażonego %udziałem w  punktacji w ogólnopolskim systemie we 
wszystkich  kategoriach wiekowych (punkty SSM 2017) wg wzoru:

liczba pkt.*100/1229,50 sporty nieolimpijskie =%udziału*77 miejsc –
liczba  miejsc w 3 sportach nieolimpijskich).



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE
SPORTY KWM-KWJM-KWJ-KWMŁ W 2018 ROKU

Pozostałe miejsca KWM(958-77 sporty nieolimpijskie=881 miejsc) przekazujemy
na sporty olimpijskie z podziałem ok. 30% na zespołowe gry sportowe (267
limitów) oraz ok. 70% na sporty indywidualne (614 limitów) KWM

O ilości miejsc przeznaczonych na określoną dyscyplinę decyduje poziom
sportowy wyrażony liczbą zdobytych punktów w SSM we wszystkich kategoriach
wiekowych (punkty SSM 2017 w danej dyscyplinie*100/2371,97 zespołowe gry
sportowe =%udziału*264 miejsca - liczba miejsc przeznaczonych na zespołowe
gry sportowe).



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE
SPORTY KWM-KWJM-KWJ-KWMŁ W 2018 ROKU

KWJM: 253 limity z uwzględnieniem proporcji podziału 80% dla sportów indywidualnych oraz 
20% dla zespołowych gier sportowych.

200 limitów sporty indywidualne (23 sporty) 53 limity zespołowe gry sportowe (4 sporty)

KWJ: 150 limitów tylko na sporty indywidualne (22 sporty)

KWMŁ: 138 limitów tylko na sporty indywidualne (20 sportów)

O liczbie miejsc przeznaczonych na określoną dyscyplinę  decyduje poziom sportowy wyrażony 
liczbą zdobytych punktów w  SSM we wszystkich kategoriach wiekowych (punkty SSM 2017 w  
danej dyscyplinie)



KRYTERIA PODZIAŁU MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE
SPORTY KWM-KWJM-KWJ-KWMŁ W 2018 ROKU

Korekty proponowane przez Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy 
wynikają:

- z potrzeby prawidłowej organizacji szkolenia w poszczególnych  sportach.

- z powodu braku realizacji szkolenia KWM, KWJM, KWJ w 2017  roku.



Organizacja szkolenia KWM 2018
Środki finansowe na szkolenie zawodników KWM realizowane będą wg formuły:
Sporty indywidualne i gry zespołowe:
liczba zawodników x 21dni szkolenia x45,00zł.
Kwota 958 zawodników x 21 x 45,00zł.=905 310,00zł

W limicie 45,00zł mieszczą się w pierwszej kolejności koszty:
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i trenerów,
Opłaty klimatyczne /miejscowe
Wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego
Transport i obsługa sprzętu sportowego
Paliwo do zabezpieczenia treningów

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami  na WSS Poznań.



Organizacja szkolenia KWM 2018
Faktura na WSS Poznań:

nazwa usługi ( wyżywienie, zakwaterowanie, transport sprzętu, wynajem  obiektów sportowych)– podać 
liczbę zawodników i  termin akcji.

W czasie zgrupowań ogólnorozwojowych powinny być zrealizowane testy  sprawności ogólnej (MTSF –
do 31.08.2018 dostarczone wyniki WZMS) i  testy sprawności specjalistyczne opracowane lub wskazane 
przez PZS.

Zaoszczędzone środki ( z limitu 45,00zł. 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 do środków FRKF na akcjach  szkoleniowych wynosi min.40,00zł /osobodzień.



Organizacja szkolenia KWJM 2018
Środki finansowe na szkolenie zawodników KWJM realizowane będą wgformuły:
Sporty indywidualne i gry zespołowe:

liczba zawodników x 28dni szkolenia x86,00zł.
Kwota 253 zawodników x 28 x 86,00zł.=609 22400zł

W limicie 86,00zł mieszczą się w pierwszej kolejności koszty:

o Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i trenerów.
o Opłaty klimatyczne /miejscowe.
o Wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
o Transport i obsługa sprzętu sportowego.
o Paliwo do zabezpieczenia treningów.

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami na WSS Poznań.



Organizacja szkolenia KWJ 2018
Środki finansowe na szkolenie zawodników KWJ realizowane będą wg formuły:
Sporty indywidualne :

liczba zawodników x 33dni szkolenia x 86,00zł.
Kwota 150 zawodników x 33 x 86,00zł.=425 700,00zł

W limicie 86,00zł mieszczą się w pierwszej kolejności koszty:

o Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i trenerów.
o Opłaty klimatyczne /miejscowe.
o Wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
o Transport i obsługa sprzętu sportowego.
o Paliwo do zabezpieczenia treningów.

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami na WSS Poznań.



Organizacja szkolenia KWMŁ 2018
Środki finansowe na szkolenie zawodników KWMŁ realizowane będą wgformuły:
Sporty indywidualne :

liczba zawodników x 40dni szkolenia x 86,00zł.
Kwota 138 zawodników x 40 x 86,00zł.=474 720,00zł

W limicie 86,00zł mieszczą się w pierwszej kolejności koszty:

o Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i trenerów.
o Opłaty klimatyczne /miejscowe.
o Wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
o Transport i obsługa sprzętu sportowego.
o Paliwo do zabezpieczenia treningów.

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami na WSS Poznań.



Organizacja szkolenia KWJM, KWJ, KWMŁ 2018
Faktura na WSS Poznań:

nazwa usługi ( wyżywienie, zakwaterowanie, transport sprzętu, wynajem  obiektów 
sportowych)– podać liczbę zawodników i  termin akcji.

W czasie zgrupowań ogólnorozwojowych powinny być zrealizowane testy  sprawności 
ogólnej (MTSF – do 31.08.2018 dostarczone wyniki WZMS) i  testy sprawności 
specjalistyczne opracowane lub wskazane przez PZS.

Zaoszczędzone środki ( z limitu 86,00zł. 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.



Organizacja szkolenia Kadr Wojewódzkich 
2018
o Głównymi formami szkolenia są zgrupowania (minimum 7 dniowe) i  konsultacje (od 2 

do 6 dni) w zależności od celów i zadań szkoleniowych,  mogą mieć charakter:

o treningowy (np. 3dni w końcu tygodnia piątek – niedziela)

o sprawdzający (przeprowadzenie sprawdzianu lub testu)

o startowy(obserwacja zawodników podczas startu w zawodach)

o Konsultacja startowa nie może dotyczyć udziału zawodników kadry  wojewódzkiej w 
imprezie głównej – finałach MMM i MPM oraz OOM i MPJ, MMP



Organizacja szkolenia Kadr Wojewódzkich 
2018
o 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. 
/koszt własny 30,00zł/ w  KWM oraz 60,00zł w KWJM, KWJ i KWMŁ.

o Dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia kadry trenerskiej i  współpracującej nie może 
przekroczyć limitów naliczeniowych dla danej grupy uczestniczącej w akcji szkoleniowej ( 
trener musi  znaleźć się na liście potwierdzającej pobyt na akcji szkoleniowej- podpis)

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

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



Organizacja szkolenia Kadr Wojewódzkich 2018
o Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować w  formie 

elektronicznej DSW o zmianach terminu i  miejsca realizacji akcji 
wraz z uzasadnieniem dla  zmian, przed terminem ich realizacji.

o Na podstawie wyżej określonych zmian rzeczowo- finansowego zadań 
jednostkowych sporządza się plan  po zmianach dla I półrocza (należy 
złożyć w terminie  do dnia 31.08.2018) oraz plan po zmianach II półrocze  
(należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2018). Ww.  zmiany pod nazwą 
plan po zmianach wymagają  akceptacji w formie pisemnego aneksu.



Organizacja szkolenia Kadr Wojewódzkich 
2018

o Organizacja szkolenia w KWM, KWJM,KWJ,KWMŁ – zadanie ma  
charakter szkolenia ponadklubowego.

o Zmiany w KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ 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 (KWM) i PZS (KWJM,KWJ, KWMŁ), szkolonych w danym
sporcie, niezwłocznie po dokonaniu korekty, drogą elektroniczną.

Uwaga ! Decyzja nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 06.02.2018

o 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

http://www.wss.poznan.pl/
http://www.msport.gov.pl/


Trenerzy koordynatorzy szkolenia wojewódzkiego młodzików, juniorów młodszych, juniorów, 
młodzieżowców – fundusz płac. Kwota 724 486,20zł.

Wynagrodzenie trenerów zależne jest od liczby przyznanych limitów  
szkoleniowych KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ:

0-400 osobodni
401-800 osobodni
801-1200 osobodni
1201-1600 osobodni
1601-2000 osobodni
powyżej 2001 osobodni

kwota 500,00zł m-ce
kwota 600,00zł m-ce
kwota 700,00zł m-ce
kwota 800,00zł m-ce
kwota 900,00zł m-ce
kwota 1000,00zł m-ce

Umowa na pracę okres od 01.01.-31.12.2018 rok, płatne kwartalnie po  
złożeniu oświadczenia o wykonaniu pracy u trenera metodyka.

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Fundusz płac -kwota 724 486,20zł.
Wynagrodzenie trenerów podczas akcji szkoleniowych:

o Badminton
o Boks kobiet i mężczyzn
o Gimnastyka artystyczna
o Gimnastyka trampolina
o Jeździectwo
o Judo kobiet
o Judo mężczyzn
o Kajakarstwo
o Karate WKF
o Kickboxing
o Kolarstwo
o Kręglarstwo
o Lekka Atletyka

kwota 7000,00zł  
kwota 10 500,00zł  
kwota 3 500,00zł  
kwota 10 500,00zł  
kwota 3 500,00zł  
kwota 17 500,00zł 

kwota 17 500,00zł
kwota 14 000,00zł
kwota 2100,00zł  
kwota 10 500,00zł  
kwota 6 300,00zł  
kwota 10 500,00zł

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Fundusz płac -kwota 724 486,20zł.
Wynagrodzenie trenerów podczas akcji szkoleniowych:

o Łucznictwo
o Pływanie
o Pływanie synchroniczne
o Podnoszenie ciężarów
o Strzelectwo sportowe
o Sumo
o Szermierka
o Taekwondo olimpijskie
o Tenis
o Tenis Stołowy
o Triathlon
o Wioślarstwo
o Zapasy klasyczne

kwota 3500,00zł  
kwota 2100,00zł  
kwota 2100,00zł  
kwota 10 500,00zł  
kwota 14 000,00zł  
kwota 4200,00zł  
kwota 17 500,00zł
kwota 17 500,00zł  
kwota 10 500,00zł  
kwota 3500,00zł
kwota 3500,00zł
kwota 17 500,00zł  
kwota 7000,00zł

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Zapasy kobiet
Zapasy mężczyzn
Żeglarstwo
Baseball
Hokej na trawie kobiet
Hokej na trawie mężczyzn
Koszykówka kobiet
Koszykówka mężczyzn
Piłka nożna kobiet
Piłka nożna mężczyzn
Piłka ręczna kobiet
Piłka ręczna mężczyzn
Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

Wynagrodzenie trenerów podczas akcji szkoleniowych:
kwota 7000,00zł  
kwota 10 500,00zł  
kwota 7000,00zł
kwota 2100,00zł
kwota 3 500,00zł  
kwota 3 500,00zł  
kwota 8 400,00zł  
kwota 6 300,00zł  
kwota 13 186,20zł  
kwota 8 400,00zł  
kwota 4200,00zł  
kwota 2100,00zł  
kwota 4200,00zł

Piłka siatkowa pl. kobiet i mężczyzn kwota kwota 2100,00zł
Suma koszty szkolenia kwota 724 486,20zł

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018

Fundusz płac -kwota 724 486,20zł.



Zawodnik zakwalifikowany do Kadry Wojewódzkiej nie może być uczestnikiem 

programu:

o Akademickiego Centrum Szkolenia 
Sportowego;

o Wojskowego Centrum Szkolenia Sportowego;

o Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego

o Szkoły Mistrzostwa Sportowego

o Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu przez  trenerów 

koordynatorów na podstawie:

KWM:

o Wyników testów sprawności ogólnej i specjalnej opracowanych lub  

wskazanych przez PZS.

o Aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiana danego  sportu, 

wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza  posiadającego certyfikat 

ukończenia kursu wprowadzającego specjalizacji  w dziedzinie medycyny sportowej

o Opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej  

prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu przez  trenerów 

koordynatorów na podstawie:

KWJM:

o Wyników sportowych (co najmniej uczestnik zawodów rozgrywanych w ramach 
Systemu Sportu Młodzieżowego).

o Wyników testów sprawności ogólnej i specjalnej opracowanych lub  

wskazanych przez PZS.

o Aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiana danego  sportu, 

wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza  posiadającego certyfikat 

ukończenia kursu wprowadzającego specjalizacji  w dziedzinie medycyny sportowej

o Opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej  

prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu przez  trenerów 

koordynatorów na podstawie:

KWJ:

o Wyników sportowych (co najmniej uczestnik: Mistrzostw Polski Juniorów lub na 
podstawie wyniku z Turnieju Nadziei Olimpijskich, innych zawodów 
międzynarodowych).

o Aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiana danego  sportu, 

wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza  posiadającego certyfikat 

ukończenia kursu wprowadzającego specjalizacji  w dziedzinie medycyny sportowej

o Opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej  

prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu przez  trenerów 

koordynatorów na podstawie:

KWMŁ:

o Wyników sportowych (co najmniej start w  Mistrzostwach Polski Młodzieżowców 
lub innych zawodach międzynarodowych).

o Aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiana danego  sportu, 

wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza  posiadającego certyfikat 

ukończenia kursu wprowadzającego specjalizacji  w dziedzinie medycyny sportowej

o Opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej  

prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Kryteria powoływania zawodników szkolenia  wojewódzkiego 

(KWM,KWJM, KWJ, KWMŁ) w poszczególnych  sportach 

opracowane przez trenera koordynatora  uwzgledniające 

wytyczne WZS (KWM) oraz PZS (KWJ, KWJM, KWMŁ)

wersja elektroniczna przesłana na adres 

rafal@wss.poznan.pl do  30.03.2018 godz.12.00 
oraz wersja papierowa ze  stosowymi podpisami

WZS/PZS

mailto:rafal@wss.poznan.pl


Współzawodnictwo sportowe MMM

o Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - 93 000,00zł  (18 - imprez
sportowych)

o Rozliczenie imprezy sportowej: wyniki wysłane wersji  elektronicznej na 
adres: wyniki@sportmlodziezowy.pl oraz  wersja papierowa do biura 
WSS

o Umieszczenie baneru z logo MSiT oraz UMWW na imprezie  MMM oraz 
wykonanie zdjęć z tej imprezy sportowej i  dostarczenie do działu 
Metodyczno-Szkoleniowego WSS  Poznań.

mailto:wyniki@sportmlodziezowy.pl


Współzawodnictwo sportowe MMM

OD                    
(RRRR-MM-DD)

DO                    
(RRRR-MM-DD)

zawodnicy osoby 
towarzyszące

1. akrobatyka trampolina 2018-06-09 2018-06-09 3 70 22 Poznań/Polska
2. baseball 2018-10-19 2018-10-21 3 65 10 Miejska Górka/Polska
3. hokej na trawie mężczyzn 2018-09-08 2018-09-09 3 80 12 Poznań/Polska
4. kajakarstwo 2018-09-22 2018-09-22 3 140 20 Poznań/Polska
5. karate fudokan 2018-10-06 2018-10-06 3 95 15 Złotów/Polska
6. karate WKF 2018-05-20 2018-05-20 3 100 15 Pleszew/Polska
7. kolarstwo MTB 2018-05-03 2018-05-03 3 100 14 Kórnik/Polska
8. kolarstwo szosa 2018-06-30 2018-07-01 3 145 20 Żerków/Polska
9. kolarstwo tor 2018-08-18 2018-08-19 3 100 20 Kalisz/Polska

10. lekka atletyka 2018-09-08 2018-09-08 3 700 60 Poznań/Polska
11. orientacja sportowa 2018-09-29 2018-09-30 3 65 10 Mochy/Polska
12. pływanie synchroniczne 2018-06-02 2018-06-02 3 80 15 Leszno/Polska
13. szachy 2018-09-21 2018-09-21 3 80 12 Wielkopolska/Polska
14. taekwondo ITF 2018-04-22 2018-04-22 3 80 10 Poznań/Polska
15. taekwondo olimpijskie 2018-10-13 2018-10-14 3 150 25 Wielkopolska/Polska
16. tenis stołowy 2018-04-15 2018-04-15 3 65 15 Poznań/Polska
17. wioślarstwo 2018-10-21 2018-10-21 3 120 15 Poznań/Polska
18. żeglarstwo 2018-08-07 2018-08-08 3 150 30 Poznań/Kiekrz/Polska

SportLp

Data Numer pozycji 
z zestawienia 
zbiorczego 

załącznika nr 1

Liczba osób
Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją 

(miasto / kraj) 



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

o 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.
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o Nieprawidłowości finansowe, poważne nieprawidłowości  
organizacyjne oraz udział w szkoleniu osób nieuprawnionych  
(spoza zatwierdzonych list zawodników, szkoleniowców,  
koordynatorów) może skutkować całkowitym zwrotem dotacji za  
akcję, w której wykazano uchybienie. Jest to jednoznaczne z  
uprawnieniem MSiT do zmniejszenia kwoty dofinansowania  
szkolenia o kwotę planu wykazaną w umowie/aneksie  
obowiązującym na czas trwania akcji szkoleniowej. W obu  
przypadkach zmniejszeniu ulegają również koszty obsługi  
zadania.

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



o Druki zgłoszeniowe znajdują się na stronie OOM
o Listy zgłoszeniowe na OOM prosimy przesyłać na adres mail: 

zgloszenia@oom2018.wielkopolskie.pl w terminie określonym  w załącznikach 

organizacyjnych OOM

o Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażenie  zgody na udział 

w szkoleniu kadry KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ terminie  od 01.01-31.12.2018 oraz 

trenerów na liście kadry do 31.03.2018!
o Oświadczenia składamy wszystkie razem!

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018

mailto:zgloszenia@oom2018.wielkopolskie.pl
mailto:michal@wss.poznan.pl


o 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.

o Braki w oświadczeniach o przetwarzaniu danych  
osobowych w 2017 i 2018roku.

o Konferencja metodyczno-szkoleniowa – drugie półrocze

Organizacja szkolenia KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ - 2018



Wielkopolskie Stowarzyszenie  
Sportowe

Wojewódzki Zespół
Metodyczno –Szkoleniowy

Kierownik Wyszkolenia
p.o. Dyrektora Biura WSS

Dawid Gluza
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