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I. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU 

PAŃSTWA  

 

W roku 2009, na podstawie art. 131 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 32 i 34 ustawy z dnia  29 lipca 

2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) Ministerstwo 

Sportu i Turystyki finansować będzie organizacje przygotowań zawodników kadry narodowej 

do udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym realizację zadań publicznych w 

zakresie: 

1. przygotowań olimpijskich Vancouver 2010, 

2. przygotowań olimpijskich Londyn 2012, 

3. przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach olimpijskich, 

4. przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich, 

5. szkoleń zawodników w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego w dyscyplinach 

olimpijskich. 

 

Środki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie sportu 

kwalifikowanego, które zlecone zostaną jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych przeznaczone będą na finansowanie w szczególności: 

 

•••• szkolenia sportowego (np. konsultacje krajowe i zagraniczne, zgrupowania krajowe 

i zagraniczne, zawody krajowe i międzynarodowe), 

•••• zatrudnienia kadry szkoleniowej (dotyczy dyscyplin olimpijskich realizujących 

program przygotowań olimpijskich), 

•••• szkolenia, nadzoru merytorycznego nad naborem, doszkalania, wizyt studyjnych i 

 udziału w międzynarodowych kongresach, 

•••• stypendiów sportowych, 

•••• wyposażenia w sprzęt sportowy i specjalistyczny, 

•••• zakupu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, 

•••• monitoringu i badań diagnostycznych. 
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II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

 

 

1. Środki z budżetu państwa zostaną podzielone wg następujących grup dyscyplin: 

 

1.1. Dyscypliny olimpijskie, podzielone według bloku dyscyplin: 

a) letnie dyscypliny olimpijskie – 22 dyscypliny, 

b) zimowe dyscypliny olimpijskie – 8 dyscyplin, 

c) zespołowe gry sportowe – 5 dyscyplin, 

 

W ramach dyscyplin olimpijskich ocenione zostaną następujące parametry: 

Kierunki działania: 

• liczba szkolonych zawodników (kadra narodowa), 

• liczba szkolonych stypendystów, 

• liczba trenerów kontraktowych. 

  

Dorobek: 

• medalowy w igrzyskach olimpijskich, 

• dorobek punktowy w igrzyskach olimpijskich, 

• dorobek medalowy w mistrzostwach świata seniorów, 

• dorobek medalowy w mistrzostwach świata juniorów, 

• dorobek medalowy w mistrzostwach Europy seniorów, 

• dorobek medalowy w mistrzostwach Europy juniorów. 

 

Zasięg: 

• liczba klubów z licencjami, 

• liczba kadry trenerskiej z licencjami, 

• liczba zawodników z licencjami, 

• kapitałochłonność dyscypliny. 
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1.2. Dyscypliny nieolimpijskie. 

W ramach dyscyplin nieolimpijskich ocenione zostaną następujące parametry: 

 

Kierunki działania: 

• liczba szkolonych zawodników (kadry narodowej). 

• liczba szkolonych stypendystów, 

 

Dorobek: 

• dorobek medalowy w mistrzostwach świata seniorów, 

• dorobek medalowy w mistrzostwach świata juniorów,  

• uzyskane medale w mistrzostwach Europy seniorów, 

• uzyskane medale w mistrzostwach Europy juniorów. 

 

Zasięg: 

• liczba klubów z licencjami, 

• liczba kadry trenerskiej z licencjami, 

• liczba zawodników z licencjami, 

• kapitałochłonność dyscypliny. 

 

 

2. Przy podziale środków dla poszczególnych podmiotów będzie brany pod uwagę 

również następujący podział: 

 

2.1. Podział dyscyplin olimpijskich na grupy - kryteria stałe. 

 

2.1.1. Letnie dyscypliny olimpijskie. 

O zaliczeniu dyscypliny do grupy decyduje ranking dokonany na podstawie następujących 

kryteriów: 

− uzyskane medale w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, 

− uzyskane punkty w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 

 

Na podstawie w/w rankingu do poszczególnych grup zalicza się: 

Grupa I – dyscypliny, w których zdobyto medale olimpijskie:  
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lekka atletyka, wioślarstwo, gimnastyka, kajakarstwo, podnoszenie ciężarów, 

szermierka, kolarstwo, zapasy; 

Grupa II – dyscypliny, w których uzyskano punkty olimpijskie:  

pływanie, żeglarstwo, łucznictwo, badminton, judo, tenis, strzelectwo, boks, pięciobój 

nowoczesny; 

Grupa III – pozostałe dyscypliny - bez dorobku punktowego lub udziału w igrzyskach 

olimpijskich: 

jeździectwo, triathlon, tenis stołowy, taekwondo olimpijskie, akrobatyka 

sportowa. 

 

2.1.2. Zimowe dyscypliny olimpijskie. 

O zaliczeniu dyscypliny do grupy decyduje ranking dokonany na podstawie  wybranych 

kryteriów: 

− uzyskane medale w Igrzyskach Olimpijskich w Turynie, 

− uzyskane punkty w Igrzyskach Olimpijskich w Turynie, 

− uzyskane punkty i medale w mistrzostwach świata seniorów 2006-2008, 

− uzyskane punkty i medale w mistrzostwach świata juniorów w 2006-2008 od 14 

roku życia. 

 

Na podstawie w/w rankingu do poszczególnych grup zalicza się: 

Grupa I – dyscypliny, w których zdobyto medale olimpijskie:  

narciarstwo, biathlon; 

Grupa II – dyscypliny, w których uzyskano punkty olimpijskie lub które posiadają dorobek 

medalowy mistrzostw świata lub Europy:  

łyżwiarstwo szybkie, snowboard; 

Grupa III – pozostałe dyscypliny:  

hokej na lodzie, curling, sporty saneczkowe, łyżwiarstwo figurowe.  

 

2.1.3. Zespołowe gry sportowe. 

O zaliczeniu dyscypliny do grupy decyduje ranking dokonany według następujących 

kryteriów: 

− uzyskane medale w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, 

− uzyskane punkty w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 
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Na podstawie w/w rankingu do poszczególnych grup zalicza się: 

Grupa I  – dyscypliny: piłka siatkowa, piłka ręczna; 

Grupa II – dyscypliny: piłka nożna, koszykówka, hokej na trawie. 

 

2.1.4. Dyscypliny nieolimpijskie. 

Podział na cztery grupy: 

Grupa I – dyscypliny indywidualne: sporty lotnicze, alpinizm, orientacja sportowa, bilard, 

golf, kręgle, kulturystyka, fitness i trójbój siłowy, sporty modelarskie, sporty motorowodne, 

sporty motorowe, płetwonurkowanie, psie zaprzęgi, radioorientacja sportowa, skiboby, 

snooker i bilard angielski, taniec sportowy, sporty wrotkarskie, wędkarstwo; 

Grupa II – dyscyplin sportów walki: ju-jitsu, karate, karate fudokan, karate tradycyjne, kendo, 

kick-boxing, sumo, taekwondo ITF, wu-shu; 

Grupa III –  dyscypliny zespołowych gier sportowych: baseball i softball, rugby, unihokej. 

Grupa IV – dyscypliny sportów umysłowych: szachy, brydż sportowy, warcaby. 

 

3. Elementy zmienne ustalane indywidualnie w danym roku kalendarzowym dla 

poszczególnych dyscyplin obejmujące: 

• liczbę zawodników objętych systemem stypendialnym, 

• udział zawodników w zawodach mistrzowskich w zależności od regulaminów 

światowych i europejskich federacji, 

• liczbę kadry szkoleniowej i współpracującej realizującą poszczególne programy, 

• zabezpieczenie monitoringu treningu, 

• potrzeby realizacji zgrupowań leczniczych i klimatycznych, 

• liczbę badań diagnostycznych, 

• udział zawodników w zgrupowaniach zagranicznych w specjalistycznych ośrodkach 

szkoleniowych, 

• zakup sprzętu specjalistycznego z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb 

zawodników, 

• zabezpieczenie startów w turniejach i zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk 

olimpijskich, 

• uczestnictwo zawodników w rekonesansach przedolimpijskich, 

• rozszerzenie zakresu szkolenia kobiet w dyscyplinach olimpijskich. 
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III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  

 

Polskie związki sportowe w ramach Programu Przygotowań Olimpijskich oraz Przygotowań 

do Udziału w Międzynarodowym Współzawodnictwie Sportowym Kadry Narodowej w 

Dyscyplinach Olimijskich i Nieolimpiskich zobowiązują się do opracowania ofert  w ramach 

realizacji następujących priorytetów: 

 

1.  Przygotowania olimpijskie Vancouver 2010  

 

Przygotowania olimpijskie Vancouver 2010 mają zabezpieczyć realizację cyklu 

szkoleniowego członków kadry narodowej do udziału w XXI Zimowych Igrzyskach 

Olimpijskich. Ostatecznym  celem zadania jest uzyskanie maksymalnej liczby kwalifikacji 

olimpijskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktowych. 

W ramach priorytetu finansowane będą projekty indywidualne i grupowe szkoleń 

zawodników w zimowych dyscyplinach olimpijskich, ze  szczególnym uwzględnieniem  

narciarstwa, biathlonu, snowboardu, łyżwiarstwa szybkiego. 

W ramach realizacji  priorytetu, MSiT zabezpieczy środki na:  

• krajowe i zagraniczne zgrupowania grup szkolenia olimpijskiego, 

• starty krajowe i zagraniczne, w tym udział w rekonesansach przedolimpijskich 

oraz w zawodach i turniejach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich 

uwzględnianych w rankingach federacji światowych, 

• obsługa kadry szkoleniowej w szczególności kontrakty trenerskie i wynagrodzenia 

dla osób współpracujących w ramach przygotowań, 

• zakup produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, 

• zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego, 

• badania diagnostyczne i monitoring treningu. 

 

UWAGA: Aplikując do Przygotowań olimpijskich Vancouver 2010 polskie związki 

sportowe zimowych dyscyplin olimpijskich opracowują dokumentację określoną w części IV. 
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2.   Przygotowania olimpijskie Londyn 2012 

(nowe zadanie na 2009 rok) 

Rok 2009 będzie pierwszym etapem przygotowań zawodników kadry narodowej do 

Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W tym celu uruchomiony zostanie priorytet: 

Przygotowania olimpijskie Londyn 2012, który ma na celu zapewnienie optymalnych 

warunków zabezpieczenia zawodników kadry narodowej w letnich dyscyplinach 

olimpijskich. Ostatecznym celem zadania jest uzyskanie maksymalnej liczby kwalifikacji 

olimpijskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktowych. 

W ramach priorytetu finansowane będą projekty indywidualne i grupowe szkoleń 

zawodników w letnich dyscyplinach olimpijskich  

W ramach realizacji priorytetu, MSiT zabezpieczy środki na:  

• zgrupowania krajowe i zagraniczne,  

• zawody krajowe, zagraniczne oraz mistrzowskie,  

• badania diagnostyczne i monitoring treningu. 

•  obsługę kadry szkoleniowej w postaci kontraktów trenerskich i wynagrodzeń dla 

osób współpracujących w programie szkoleniowym, 

• zakup produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, 

• zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego, 

 

UWAGA: Aplikując do priorytetu Przygotowanie olimpijskie Londyn 2012 polskie związki 

sportowe letnich dyscyplin olimpijskich opracowują dokumentację określoną w części IV. 

 

3. Przygotowania do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach olimpijskich. 

Priorytetem w 2009 r. objęci zostaną zawodnicy kadry narodowej biorący udział we 

współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich, którzy nie zostali 

zakwalifikowania do szkolenia olimpijskiego. Szkolenie kadry narodowej odbywać się będzie 

w 35 dyscyplinach sportowych, w tym 22 letnich indywidualnych dyscyplinach 

olimpijskich, 5 zespołowych grach sportowych oraz 8 zimowych dyscyplinach olimpijskich.  

W celu stworzenia optymalnych warunków treningowych dla utalentowanej grupy 

zawodników, z perspektywą włączenia ich do programu olimpijskiego, polskie związki 

sportowe opracują ofertę dla następujących grup wiekowych: seniorów, młodzieżowców 
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i juniorów. W ramach priorytetu szkoleniem mogą zostać objęci medaliści mistrzostw świata 

i Europy oraz zawodnicy stanowiący bezpośrednie zaplecze kadry olimpijskiej.  

 

UWAGA: Aplikując do priorytetu Przygotowanie do mistrzostw świata lub Europy 

w dyscyplinach olimpijskich polskie związki sportowe dyscyplin olimpijskich opracowują 

dokumentację określoną w części IV z wyłączeniem pkt. 7.. 

 

4. Przygotowania do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach 

nieolimpijskich.  

Celem priorytetu w 2009 r. jest stworzenie możliwości zabezpieczenia szkolenia dla 

zawodników kadry narodowej (od 14 roku życia) w osiągnięciu najlepszych rezultatów 

w zawodach mistrzowskich oraz we współzawodnictwie międzynarodowym. Realizacja 

priorytetu dotyczy dofinansowania: 

-  konsultacji, zgrupowań, zawodów krajowych i zagranicznych oraz udziału 

w zawodach mistrzowskich, 

-  zakupu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety,  

-  zakupu sprzętu sportowego i specjalistycznego,  

-  opieki medycznej i badań diagnostycznych. 

 

UWAGA: Aplikując do priorytetu polskie związki sportowe w dyscyplinach nieolimpijskich 

opracowują dokumentację określoną w części IV z wyłączeniem pkt. 7. 

 

5. Szkolenia zawodników w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego 

w dyscyplinach olimpijskich. 

(nowe zadanie na 2009 rok) 

Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego (WCSS) będą nowym zadaniem na 2009 r. 

realizowanym w zakresie sportu kwalifikowanego. Celem funkcjonowania WCSS jest 

przygotowanie zawodników do reprezentowania kraju we współzawodnictwie 

międzynarodowym w kategoriach młodzieżowych i seniorskich w dyscyplinach olimpijskich. 

Powołanie WCSS odbędzie się na bazie struktur organizacyjno-szkoleniowych klubów  
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sportowych pionu wojskowego zrzeszonych w Wojskowej Federacji Sportu (WFS). 

Uzgodniony zakres merytoryczny programu szkoleniowego w WCSS z polskimi związkami 

sportowymi pozwoli na zachowanie spójności i ciągłości koncepcji szkoleniowej w układzie 

organizacyjnym poszczególnych dyscyplin. 

 

Warunkiem szkolenia zawodników w ośrodkach jest: 

-  członkostwo w kadrze narodowej, 

-  udokumentowany wynik sportowy, 

-  wiek zawodnika od 18 do 27 lat. * 

 

UWAGA: Aplikując do priorytetu należy opracować dokumentację na podstawie wytycznych 

określonych w części IV z wyłączeniem pkt. 6, 7, 8, 9 i 11 

* W uzasadnionych przypadkach Minister Sportu i Turystyki może podjąć decyzję 

o dofinansowaniu szkolenia zawodnika wykraczającego poza w/w kryterium.  
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IV.  ZAKRES  FORMALNO-PRAWNY PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOTACJĘ 

(wymagane dokumenty) 

 

Polskie związki sportowe dyscyplin olimpijskich i  nieolimpijskich oraz organizacje 

pozarządowe działające w sferze kultury fizycznej i sportu obejmujące szkoleniem 

zawodników powołanych do kadry narodowej w ramach realizacji priorytetów z zakresu 

sportu kwalifikowanego składają następującą dokumentację: 

 

1. oferta zadań zleconych wraz z załącznikami dla poszczególnych priorytetów 

programowych i grup szkoleniowych w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (ważność: 3 miesiące od daty wystawienia),  

3. oświadczenie organizacji o niezaleganiu  z płatnościami na rzecz podmiotów 

publicznoprawnych oraz innych podmiotów, 

4. założenia rocznego cyklu szkolenia, 

5. graficzny plan organizacji szkolenia (łączki)*, 

6. wykaz kadry narodowej, w tym grup szkolenia olimpijskiego dla dyscyplin 

olimpijskich*, 

7. indywidualne plany i zadania etapowe zawodników, którzy zajęli miejsca I-VIII 

w letnich igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008*,  

8. dokumentacja dotyczącą świadczeń stypendialnych (wniosek, listę stypendystów oraz 

protokół z zawodów), 

9. regulaminy powołania kadry narodowej, 

10. wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących, 

11. koncepcja strategii rozwoju dyscypliny do 2015, jeśli nastąpiły korekty. 

 

∗ UWAGA: wymagana dokumentacja będzie dostępna na stronach internetowych 

MSiT oraz u pracowników merytorycznych DSKM. 

 

UWAGA: Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej i sportu ( m.in.: WCSS,) 

opracowują i przedkładają ponadto: 

• Wykaz zawodników w układzie dyscyplin zaopiniowany przez polskie związki 

sportowe oraz Centralny Zespół Metodyczno – Szkoleniowy przy COS – do umowy. 

• Zakres badań diagnostyczno - wdrożeniowych. 
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V.  PRZYGOTOWYWANIE UMÓW I ZASADY ICH ROZLICZANIA 

(elementy, które należy uwzględnić przy opracowywaniu oferty). 

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zamieszczone będą druki 

kalkulacji kosztów dla realizacji priorytetów wg podziału: 

• letnie dyscypliny olimpijskie, 

• zimowe dyscypliny olimpijskie, 

• dyscypliny nieolimpijskie, 

• Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego, 

• stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej i sportu. 

 

1.  Przy opracowaniu oferty uwzględniać należy następujące założenia i kryteria: 

1.1.Wynagrodzenia kadry trenerskiej i osób współpracujących dyscyplin olimpijskich: 

 

stanowisko kwota w złotych*) 

Sekretarz Generalny do 8500 

Dyrektor Sportowy 

lub 

Kierownik Wyszkolenia 

posiadający klasę mistrzowską 

 

 

do 8500 

Dyrektor Sportowy  

lub 

Kierownik Wyszkolenia 

posiadający klasę I 

 

do 7600 

Trener Główny 

posiadający klasę mistrzowską 

 

do 8200 

Trener Główny 

posiadający klasę I 

 

do 7300 

Trener Główny 

posiadający klasę II 

 

do 6500 
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Asystent 

posiadający klasę mistrzowska 

 

do 5600 

Asystent 

posiadający klasę I 
do 4 800 

Asystent 

posiadający klasę II 

 

do 3900 

Instruktor do 3400 

Lekarz do 3700 lub 200/dz. zgrup. 

Terapeuta do 4300 + 200/dz. zgrup. 

 

*) Podane kwoty są kwotami brutto bez naliczonych pochodnych pracodawcy. 

 

1.2. Wynagrodzenia kadry trenerskiej prowadzącej szkolenie kadry narodowej w kategorii 

młodzieżowej: 

 

stanowisko kwota w złotych *) 

Trener Główny 

posiadający klasę mistrzowską 

 

do 4 000 

Trener Główny 

posiadający klasę I 

 

do 3 600 

Trener Główny 

posiadający klasę II 

 

do 3 300 

Instruktor do 2 300 

 *) Podane kwoty są kwotami brutto bez naliczonych pochodnych pracodawcy. 

 

1.3. Zawarcie umowy zlecenia z kadrą szkoleniową w ramach poszczególnych akcji 

szkoleniowych - można zastosować stawkę dzienną do 200,00 zł. brutto dla dyscyplin 

olimpijskich oraz do 130,00 zł. brutto dla dyscyplin nieolimpijskch. 

1.4. Zawarcie umowy zlecenia z zawodnikami kadry narodowej i zawodnikami 

zagranicznymi w dyscyplinach olimpijskich, którzy będą sparingpartnerami 

na zgrupowaniach krajowych i zagranicznych; można zastosować stawkę dzienną  
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do 120,00 zł brutto, jednak w skali miesiąca nie więcej niż 1 800,00 zł. brutto. Imienna 

lista zawodników powinna być zaopiniowana przez Centralny Zespół Metodyczno – 

Szkoleniowy COS i zatwierdzona przez Departament Sportu Kwalifikowanego i 

Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

1.5. Stawki dziennego pobytu w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich COS zatwierdzone na 

2009 r. 

1.6. Dodatek do wynagrodzenia na podstawie indywidualnego wystąpienia polskiego związku 

sportowego zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki dla trenera głównego, który 

nie posiada polskiego obywatelstwa. 

1.7. Premie dla trenerów za medale zawodników kadry narodowej uzyskane w igrzyskach 

olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy. 

1.8. Jako zadanie zlecone możliwe jest rozliczenie delegacji trenera-koordynatora w ramach 

nadzoru nad grupami naborowymi (w  szczególności kadry wojewódzkie, sms, nsms, 

ossm).  

1.9. Opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej 

w olimpijskich dyscyplinach sportu, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) jest finansowana ze 

środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

1.10. Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym stanowi, że po 

zapewnieniu środków na realizację zadań, o których mowa w ust. 2 i 4, minister właściwy 

do spraw kultury fizycznej i sportu oraz minister właściwy do spraw zdrowia mogą 

dofinansować ze środków budżetu państwa pozostających w ich dyspozycji, szkolenie 

sportowe oraz opiekę medyczną nad kadrą narodową w innych niż olimpijskie 

dyscyplinach sportu. 

1.11. Opinie Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej dotyczącą zakupu produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety., 

1.12. Miejsca zgrupowań leczniczych dla członków kadry narodowej ustala właściwy polski 

związek sportowy w konsultacji z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej. 

1.13. Opinie Centralnego Zespołu Metodyczno – Szkoleniowego COS programów szkolenia 

zawartych w przedłożonej ofercie. 

1. 14. Opinie Centralnego Zespołu Metodyczno – Szkoleniowego COS dotycząca zakupu 

sprzętu sportowego i specjalistycznego.  
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UWAGA:  Wysokość kosztów pośrednich zadań zleconych i zakres ich sfinansowanych 

z dotacji z budżetu państwa ustalona zostanie drogą negocjacji na spotkaniach 

z poszczególnymi podmiotami. 

 

2. Realizując zadania zawarte w ofercie należy uwzględnić następujące zasady 

dotyczące rozliczania umów: 

2.1.  Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadania: 

• zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań jednostkowych zawartych w ofercie lub 

wniosku, tj. koszty, liczba osób, termin i miejsce realizacji zadania nie wymagają 

akceptacji w formie pisemnego aneksu. Kierownik wyszkolenia jednostki jest 

zobowiązany poinformować o ww. zmianach w formie pisemnej lub drogą 

elektroniczną wraz z uzasadnieniem dla zmian zadań jednostkowych, przed terminem 

ich realizacji opiekuna merytorycznego DSKM i Centralny Zespół Metodyczno-

Szkoleniowy COS; po otrzymaniu akceptacji zgłoszonych zmian można je 

wprowadzać w życie, 

• na podstawie wyżej określonych zmian zadań jednostkowych sporządza się plan po 

zmianach dla I półrocza (należy złożyć w terminie do 31.07.2009 r.,) oraz plan po 

zmianach dla II półrocza (należy złożyć w terminie do 30.11.2009 r.,); ww. zmiany 

pod nazwą „plan po zmianach” wymagane są wyłącznie w formie pisemnego aneksu. 

 

2.2.  Rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania: 

• w terminie 30 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy należy złożyć rozliczenie 

finansowe i merytoryczne zadania, 

• wykaz dokumentów źródłowych (faktur, rachunków itp.) przedłożonych 

do rozliczenia finansowego potwierdzają za zgodność ze stanem faktycznych osoby 

upoważnione zgodnie z KRS właściwego podmiotu oraz główna księgowa jednostki. 

 

2.3.  Przygotowanie i współzawodnictwo członków kadry narodowej w zawodach 

mistrzowskich rozgrywanych w kraju i za granicą: 

• właściwy polski związek sportowy zobowiązany jest złożyć do Departamentu Sportu 

Kwalifikowanego i Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Centralnego 

Zespołu Metodyczno – Szkoleniowego COS w terminie 7 dni przed wyjazdem 

następujące dokumenty:  
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- zasady wyłaniania reprezentacji Polski – członków kadry narodowej posiadających 

licencję,  

- założenia startu w zawodach mistrzowskich,  

- preliminarz finansowy dotyczący kosztów uczestnictwa w zawodach,  

- kopię zaproszenia oraz warunków uczestnictwa od organizatora zawodów 

mistrzowskich, 

• w sportach indywidualnych czynnikiem warunkującym udział w mistrzostwach 

świata, odbywających się poza kontynentem europejskim, będzie dorobek medalowy 

zawodnika bądź zajęcie miejsca finałowego w poprzednich mistrzostwach świata i 

Europy, 

• w ramach realizacji zgrupowań i konsultacji oraz udziału w zawodach zagranicznych 

zobowiązuje się właściwy polski związek sportowy do przesłania listy uczestników w 

formie elektronicznej do Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Centralnego Zespołu Metodyczno – 

Szkoleniowego COS na 7 dni przed planowaną akcją,  

• właściwy polski związek sportowy, po zakończeniu zawodów mistrzowskich, 

zobowiązany jest do przesłania w terminie 14 dni, sprawozdania z ich przebiegu wraz 

z wynikami sportowymi do Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Centralnego Zespołu Metodyczno – 

Szkoleniowego COS, 

• polskie związki sportowe organizujące zawody mistrzowskie w kraju – po uprzednio 

uzyskanej akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na ubieganie się w 

międzynarodowej federacji o powierzenie Polsce organizacji tych zawodów – mogą 

otrzymać środki przeznaczone na finansowanie polskiej reprezentacji. 

 

2.4.  Monitoring medyczny członków kadry narodowej. 

• lekarz kadry narodowej ma obowiązek informowania Centralny Ośrodek Medycyny 

Sportowej o wszelkich kontuzjach zawodników, 

• właściwy polski związek sportowy ma obowiązek prowadzenia dokumentacji  w 

zakresie przyznawania zawodnikom kadry narodowej produktów leczniczych, 

wyrobów medycznych oraz suplementów diety /wykaz, listę zawodników 

potwierdzających ich odbiór itp./. 
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VI.  STYPENDIA SPORTOWE DLA ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ 

W 2009 r. w ramach realizacji priorytetów: Przygotowania do igrzysk olimpijskich 

Vancouver 2010, Szkolenie olimpijskiego Londyn 2012 oraz Przygotowania do mistrzostw 

świata lub Europy w dyscyplinach olimpijskich i  nieolimpijskich przyznawane będą stypendia 

dla zawodników biorących udział w międzynarodowych zawodach za wybitne osiągnięcia 

sportowe. 

Zawodnicy kadry narodowej będą otrzymywali stypendia sportowe na wniosek 

właściwego polskiego związku sportowego. Stypendia będą przyznawane decyzją Ministra 

Sportu i Turystyki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. nr 169, poz. 1213 

z późn. zm.).  

Dla medalistów Igrzysk Olimpijskich w Pekinie stypendium przyznaje się na okres 

od 1 stycznia 2009 r. do zawodów głównych w sezonie 2011.  

Dla finalistów (miejsca IV-VIII) Igrzysk Olimpijskich w Pekinie stypendia przyznaje 

się na okres do zawodów głównych w sezonie 2010.  

Polskie związki sportowe określają dla wyżej wymienionych stypendystów zadania 

etapowe w poszczególnych latach. 
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VII. REGULAMIN PREMIOWANIA TRENERÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE 

OLIMPIJSKIE. 

Trenerom prowadzącym szkolenie olimpijskie może być przyznana premia pieniężna. 

Prawo do premii uzyskują trenerzy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

• zawarli z polskim związkiem sportowym działającym w dyscyplinie olimpijskiej 

umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną o prowadzenie szkolenia olimpijskiego, 

• bezpośrednio prowadzą szkolenie olimpijskie zawodników (osadę, zespół 

lub drużynę), 

• szkoleni przez nich zawodnicy (osada, zespół lub drużyna) zdobyli co najmniej jeden 

medal w dyscyplinie / konkurencji olimpijskiej na mistrzostwach świata seniorów lub 

w igrzyskach olimpijskich. Jeżeli w danym roku kalendarzowym nie rozgrywane są 

mistrzostwa świata seniorów Minister Sportu i Turystyki na wniosek prezesa 

właściwego polskiego związku sportowego może przyznać premię, uznając za 

podstawę wyłącznie zdobycze medalowe w mistrzostwach Europy seniorów 

 

Medal uważa się za zdobyty, jeżeli fakt jego zdobycia został potwierdzony 

w oryginalnym komunikacie właściwej międzynarodowej organizacji sportowej 

lub Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 

Wysokość premii pieniężnej dla trenera jest uzależniona od rodzaju zawodów oraz od rodzaju 

i liczby medali zdobytych w czasie tych zawodów. 

Miesięczna premia pieniężna za zdobycie w igrzyskach olimpijskich: 

medalu trener główny I-szy asystent  

trenera głównego 

złotego wynosi do 6 000 złotych, do 3 000 złotych, 

srebrnego wynosi do 5 000 złotych, do 2 500 złotych, 

brązowego wynosi  do 4 000 złotych. do 2 000 złotych. 

 

Miesięczna premia pieniężna za zdobycie w mistrzostwach świata seniorów: 

medalu trener główny I-szy asystent  

trenera głównego 

złotego wynosi   do 5 000 złotych, do 2 500 złotych, 

srebrnego wynosi   do 4 000 złotych, do 2 000 złotych, 

brązowego wynosi  do 3 000 złotych. do 1 500 złotych. 



 20

 

Miesięczna premia pieniężna za zdobycie w mistrzostwach Europy seniorów: 

medalu trener główny I-szy asystent  

trenera głównego 

złotego wynosi   do 4 000 złotych, do 2 000 złotych, 

srebrnego wynosi   do 3 000 złotych, do 1 500 złotych, 

brązowego wynosi do 2 000 złotych. do 1 000 złotych. 

 

Jeżeli szkoleni przez trenerów zawodnicy zdobyli w tych samych zawodach więcej niż 

jeden medal, miesięczna premia pieniężna wynosi 100 % kwoty premii przysługującej 

za medal najwyższego stopnia oraz 50 % kwoty premii przysługującej za następny medal (lub 

medale). Powyższy zapis nie dotyczy premii za medale zdobyte na mistrzostwach Europy. 

W roku rozgrywania igrzysk olimpijskich premia może być przyznana trenerom 

głównym wyłącznie za zdobycie medalu olimpijskiego.  

Premia pieniężna dla trenera jest przyznawana na cały okres obowiązywania umowy 

o realizację przygotowań olimpijskich, zawartej przez polski związek sportowy 

z Ministerstwem Sportu i Turystyki.  

Wypłata premii następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zawodnicy prowadzeni przez trenera głównego zdobyli medal (lub medale) ze środków 

finansowych przekazanych w ramach umowy. W 2009 roku dla  I-szych asystentów trenerów 

wypłata nastąpi od 1 stycznia 2009 r. do końcowego terminu wypłaty premii dla trenerów 

głównych  za zdobycie medali w 2008 roku.  

Jeżeli program przygotowań olimpijskich obejmuje okres dłuższy niż rok kalendarzowy, 

premię przyznaje się do końca roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia jej wypłaty 

na następny okres. 

Okres wypłaty premii dla trenera nie może przekroczyć 12 miesięcy, z wyłączeniem trenerów 

medalistów olimpijskich z Pekinu, dla których okres wypłaty premii pokrywa się z okresem 

otrzymywania stypendium sportowego przez ich zawodników  

( do imprezy głównej 2011 roku). 

Jeżeli umowa z trenerami prowadzącymi szkolenie olimpijskie zostanie rozwiązana przed 

zakończeniem okresu wypłaty premii, premię wypłaca się wyłącznie do dnia rozwiązania 

umowy.  
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Premię wstrzymuje się, jeżeli: 

• zostanie stwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki, że trener zaniedbuje realizację 

procesu przygotowań olimpijskich, 

• trener został zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków, wskutek postępowania 

dyscyplinarnego wszczętego przez właściwy polski związek sportowy. 

 

Wstrzymaną premię ponownie wypłaca się trenerowi: 

• po stwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki, że trener wznowił realizację 

procesu przygotowań olimpijskich, lub 

• którego przywrócono na stanowisko trenera szkolenia olimpijskiego. 

Wypłata premii następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

ustały przyczyny jej wstrzymania. 

 

Z wnioskiem o przyznanie proponowanej wysokości premii występuje do Ministra 

Sportu i Turystyki prezes właściwego polskiego związku sportowego, załączając do wniosku 

kopie protokół z zawodów. 

Decyzję o ustaleniu wysokości premii podejmuje Minister Sportu i Turystyki. 

Właściwy polski związek sportowy prowadzi dokumentację merytoryczną 

i finansową, związaną z przyznaniem i wypłatą premii dla trenerów. 

 

VIII. ZASADY I TRYB ZATRUDNIANIA KADRY SZKOLENIOWEJ 

 

Zatrudnienie sekretarzy generalnych, dyrektorów sportowych, trenerów głównych 

grup szkolenia olimpijskiego, ich asystentów oraz lekarzy i terapeutów, pracujących 

w polskich związkach sportowych, wiąże się z przeprowadzeniem konkursów na te 

stanowiska oraz z ustaleniem zasad ich wynagrodzenia. Obowiązek poddania się procedurze 

konkursowej dotyczy nowo zatrudnianych pracowników. 

 

Konkursy: 

Na stanowiska trenera głównego kadry olimpijskiej, sekretarza generalnego, dyrektora 

sportowego przeprowadza się konkursy zgodnie z niżej wymienionymi zasadami. W skład 

komisji konkursowej pzs wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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1. Do konkursu na stanowisko trenera głównego kadry olimpijskiej może przystąpić osoba, 

która: 

• posiada wykształcenie wyższe, 

• posiada stopień trenera co najmniej klasy drugiej w danej dyscyplinie sportu, 

• posiada staż pracy szkoleniowej nie krótszy niż 5 lat, w danej dyscyplinie sportu, 

• przedłoży propozycje rocznego planu szkoleniowego i wieloletniego programu 

szkolenia, 

• przedłoży zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

2. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w ust. 1, komisja 

konkursowa powołana przez zarząd właściwego polskiego związku sportowego bierze pod 

uwagę w szczególności: 

• potwierdzony przebieg pracy trenerskiej z wyszczególnionymi osiągnięciami, 

• jakość przedłożonego rocznego planu szkoleniowego, 

• jakość przedstawionego wieloletniego programu szkolenia. 

3. Na stanowisko asystenta trenera głównego może być powołana osoba, która: 

• posiada wykształcenie wyższe, 

• posiada stopień trenera w danej dyscyplinie sportu, 

• posiada staż pracy szkoleniowej nie krótszy niż 3 lata, w danej dyscyplinie sportu, 

• przedłoży zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora sportowego może przystąpić osoba, która: 

• posiada wykształcenie wyższe, 

• posiada stopień trenera co najmniej pierwszej klasy w danej dyscyplinie sportu, 

• posiada staż pracy szkoleniowej nie krótszy niż 5 lat, w danej dyscyplinie sportu, 

• posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, roboczego w Unii 

Europejskiej, 

• przedłoży projekt organizacji oraz rocznego i wieloletniego programu pracy 

wydziału sportu, 

• przedłoży zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

5. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w ust. 4, komisja 

konkursowa powołana przez zarząd właściwego polskiego związku sportowego bierze pod 

uwagę w szczególności: 

• osiągnięcia w dotychczasowej pracy trenerskiej i menadżerskiej, 

• jakość przedłożonej koncepcji organizacji pracy wydziału sportu, 
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• jakość przedłożonego rocznego i wieloletniego programu pracy wydziału sportu. 

6. Do konkursu na stanowisko sekretarza generalnego może przystąpić osoba, która: 

• posiada wykształcenie wyższe, 

• posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym co najmniej 2 lata, 

• posiada staż pracy nie krótszy niż 5 lat, 

• przedłoży projekt organizacji oraz rocznego i wieloletniego programu pracy biura 

Związku, 

7. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w ust. 6, komisja 

konkursowa powołana przez zarząd właściwego polskiego związku sportowego bierze pod 

uwagę w szczególności: 

• osiągnięcia w dotychczasowej pracy menadżerskiej, 

• jakość przedłożonej koncepcji organizacji pracy biura Związku, 

• jakość przedłożonego rocznego i wieloletniego programu pracy biura Związku. 

8. Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się, jeżeli kontrakty z osobami, o których mowa w ust. 1, 

zostały zawarte przed zawarciem umowy o realizację zadań w zakresie sportu 

kwalifikowanego dofinansowywanych z budżetu państwa i obejmują okres obowiązywania 

tej umowy.  

9. Zawarcie kontraktów z osobami wyłonionymi w drodze konkursów oraz ich rozwiązanie, a 

także wysokość lub zmiana ustalonego wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody Ministra 

Sportu i Turystyki. 

10. Polskie związki sportowe zobowiązane są do powiadamiania Ministra Sportu i Turystyki 

o terminach przeprowadzania wyżej określonych konkursów. 

11. W uzasadnionych przypadkach Minister Sportu i Turystyki może zwolnić z obowiązku 

przeprowadzenia konkursu. 


