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Kryteria podziału miejsc dodatkowych na poszczególne 

sporty dla KWJ i KWM w 2013 
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Kryteria podziału miejsc dodatkowych na 

poszczególne sporty dla KWJ i KWM w 2013 
1. Zgodnie z programem szkolenia uzdolnionej młodzieży MSiT DSW w 

2013 na dyscypliny nieolimpijskie Wojewódzkie Interdyscyplinarne 

Stowarzyszenia Sportowe  mogą  przeznaczyć do 15% miejsc dodatkowych 

(15%*136miejsc = 19 miejsc ). 

2. Pozostałe miejsca dodatkowe – 117 przeznaczone są dla dyscyplin 

olimpijskich indywidualnych oraz gier zespołowych, gdzie o liczbie miejsc  

decyduje poziom sportowy wyrażony liczbą zdobytych punktów w SSM we 

wszystkich kategoriach wiekowych (punkty SSM 2012 w danej 

dyscyplinie*100/ 15 640,95 = %udziału*117 miejsc = ilość miejsc 

dodatkowych przeznaczonych na daną dyscyplinę sportu). 

3. Bonifikata dla dyscyplin sportu, które w SSM zajęły odpowiednio:  

 1 miejsce w kraju - 3 miejsca dodatkowe do szkolenia 

 2 miejsce w kraju - 2 miejsca dodatkowe do szkolenia 

 3 miejsce w kraju - 1 miejsce dodatkowe do szkolenia 
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Kryteria podziału miejsc dodatkowych na 

poszczególne sporty dla KWJ i KWM w 2013 
4. Gry zespołowe po zastosowaniu powyższy założeń otrzymały pierwotnie

32 limity, ale naliczenie z ministerstwa sportu jest  na 50 dni szkoleniowych ( 

gry mają do dyspozycji  średnio 40 dni szkoleniowych) – co powoduje 

oszczędność limitów (32 * 50dni =1600 osobodni / 32*40 dni = 1280osobodni 

- 320 osobodni do rozdysponowania ok. 6 limitów). 

5. Dyscypliny nieolimpijskie ograniczone zapisem MSiT DSW o możliwości

rozdysponowania do 15% (19 miejsca z puli wyjściowej 136 limitów 

dodatkowych).   

WSS Poznań uwzględniając poziom sportowych 13 dyscyplin 

nieolimpijskich, podzielił miejsca do szkolenia dla najlepszych  dyscyplin 

nieolimpijskich (punkty SSM 2012 danej dyscypliny  nieolimpijskiej*100/ 

1584,69= %udziału *19 miejsc = ilość miejsc dla danej dyscypliny), 

rozdysponowaliśmy limity miejsc szkoleniowych dla 4 dyscyplin sportu 

(kręglarstwo, orientacja sportowa, brydż sportowy, szachy)- jako strategiczne 

dyscypliny dla województwa. 

5 



Kryteria podziału miejsc dodatkowych na 

poszczególne sporty dla KWJ i KWM w 2013 
6. Bonifikata dla dyscypliny sportu, które w SSM zajęły odpowiednio :

 1 miejsce w kraju 3 miejsca dodatkowe do szkolenia 

 2 miejsce w kraju 2 miejsca dodatkowe do szkolenia 

 3 miejsce w kraju 1 miejsce dodatkowe do szkolenia 

7. Dla dyscyplin nieolimpijskich przeznaczamy 19 miejsca, czyli 13,97%.

8. WSS Poznań przy podziale miejsc dla KWM przyjęło strategię wyjściową,

że utrzymuje przyznane limity do szkolenia młodzików na poziomie limitów z 

roku 2012, gdyż otrzymane miejsca z MSiT DSW kształtują się następująco: 

(2011- 833 limity, 2012 – 836 limitów, 2013 - 842 limity). 

Limity dla tej grupy wiekowej, zostaną  jedynie skorygowane w tych 

sportach, które w 2012 roku nie zrealizowały szkolenia i proporcjonalnie 

zmniejszone, a powstałe dodatkowe limity zasilą te dyscypliny sportu, które 

mają straty w szkoleniu juniorów. 
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Kryteria podziału miejsc dodatkowych na 

poszczególne sporty dla KWJ i KWM w 2013 
9. „Korekty” – proponowane przez Wojewódzki Zespół Metodyczno-

Szkoleniowy   wynikają: 

 Z potrzeby prawidłowej  organizacji szkolenia w poszczególnych sportach. 

 Z potrzeby możliwości łączenia szkolenia KWJ i KWM. 
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KWJ 

Założenia i zasady dotyczące realizacji umowy z MSiT 

DSW na rok 2013 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWJ 
Środki finansowe przeznaczone na szkolenie zawodników KWJ realizowane 

będą wg formuły: 

Sporty indywidualne – liczba zawodników x 50 dni szkolenia x85,00zł. 

                             Kwota - 292 zawodników x 50 x 85,00zł.= 1 241 000,00zł.  

                             Sporty indywidualne – 108 limitów dodatkowych 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWJ 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWJ 
Zespołowe gry sportowe – ilość zawodników x 40dni szkolenia (średnio) x85,00zł. 

                   Kwota -158 zawodników x 40 x 85,00= 489 005,00zł. 

                   Gry Zespołowe  - 38 limitów dodatkowych 

1. Koszykówka Kobiet-35 dni szkolenia (18*35*85,00zł=53 550,00zł) 

2. Koszykówka Mężczyzn-35 dni szkolenia (16*35*85,00zł=47 600,00zł) 

3. Piłka ręczna Kobiet-31 dni szkolenia (16*31*85,00zł=42 160,00zł) 

4. Piłka ręczna Mężczyzn-31 dni szkolenia (18*31*85,00zł=47 430,00zł) 

5. Piłka siatkowa Kobiet-39 dni szkolenia (12*39*85,00zł=39 780,00zł) 

6. Piłka siatkowa Mężczyzn -39 dni szkolenia (14*39*85,00zł=46 410,00zł) 

7. Rugby-35 dni szkolenia (13*35*85,00zł=38 675,00zł) 

8. Piłka siatkowa plażowa Kobiet-40 dni szkolenia (4*40*85,00zł=13 600,00zł) 

9. Piłka siatkowa plażowa Mężczyzn-40 dni szkolenia(4*40*85,00=13 600,00zł) 

10. Piłka nożna Kobiet-40 dni szkolenia (16*40*85,00zł=54 400,00zł) 

11. Hokej na trawie Kobiet-40 dni szkolenia (9*40*85,00zł=30 600,00zł) 

12. Hokej na trawie Mężczyzn-40 dni szkolenia (18*40*85,00=61 200,00zł) 

Camp Piłka ręczna M - 42 840zł 

Razem KWJ = 1 241 000,00zł + 489 005,00zł + 42 840,00zł 

+ 255zł rezerwa = 1 773 100,00zł. 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWJ 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWJ 
W limicie 85,00zł na osobodzień mieszczą się głównie koszty: 

 

 Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i trenerów 

 Wynajmu  obiektów sportowych 

 Zakup paliwa związanego z prowadzeniem zajęć  

 Zakupu niezbędnych leków * 

 Zakup drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego 

prowadzenia zajęć (uzgodnionego z WISS) 

 Przejazdu trenerów na akcję szkoleniową potwierdzony 

biletami/rachunkami publicznego transportu zbiorowego (w klasie 

II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu). 

 Przewozu sprzętu sportowego (w uzasadnionych przypadkach) 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWJ 
W uzasadnionych przypadkach, dotyczy nagłych zachorowań i  

kontuzji, dopuszcza się zakup lekarstw dla zawodników 

uczestniczących w akcji szkoleniowej. Wymaga to jednak stosownego 

zapisu w sprawozdaniu z akcji szkoleniowej.  

 

Zaoszczędzone środki (ze stawki osobodnia 85,00zł) mogą być 

przeznaczone na zwiększenie liczby dni szkolenia, zwiększenie liczby 

szkolonych zawodników lub zakup sprzętu sportowego (rozliczenie 

zakupu sprzętu poz. V – sprzęt sportowy – pod warunkiem zrealizowania 

limitu osobodni).    

 

Dopuszcza się organizację szkolenia ze środków FRKF na zasadach 

akcji miejscowej ( bez kosztów noclegu) z możliwością dofinansowania 

ze środków FRKF do 40,00zł ( do osobodnia). Na listy uczestników 

należy wpisywać kadrę szkoleniową. 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWJ 
Ze środków FRKF w zakresie szkolenia KWJ, można dofinansować 

wynagrodzenie osób (firm) bezpośrednio związanych z realizacją akcji 

szkoleniowo-startowych tj.: trenerów i instruktorów, opiekunów grup, 

koordynatorów zajmujących się bezpośrednio szkoleniem sportowym, 

kontrolerów zadań FRKF, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, techników i 

serwisantów. 

 

Wysokość ww. wynagrodzenia ustala Zleceniobiorca w zależności od liczby 

szkolonych zawodników, liczby akcji szkoleniowych, specyfiki sportu.  

 

Trener i instruktor zatrudniony w ramach umowy o pracę nie może 

otrzymywać dodatkowych wynagrodzeń z tytułu wykonywanej pracy na 

akcjach. 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWJ 
Wynagrodzenie trenerów i instruktorów podczas zgrupowań i konsultacji:  

 Trener instruktor                           ryczałt dzienny  90,00zł 

 Lekarz, fizjoterapeuta, psycholog  ryczałt dzienny  90,00zł 

 Technik, mechanik, serwisant itp.  ryczałt dzienny  90,00zł 

 Trener klasy II                                    ryczałt dzienny   100,00zł 

 Trener klasy I                                     ryczałt dzienny   110,00zł 

 Trener klasy Mistrzowskiej                 ryczałt dzienny   120,00zł 
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KWM 

Założenia i zasady dotyczące realizacji umowy z MSiT 

DSW na rok 2013 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWM 
Środki finansowe na szkolenie zawodników KWM realizowane będą wg 

formuły: 

Sporty indywidualne i zespołowe – liczba zaw. x 21dni szkolenia x40,00zł. 

Kwota 842 zawodników x 21 x 30,00zł.=707 280,00zł. 

W limicie 40,00zł mieszczą się w pierwszej kolejności koszty: 

 Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i trenerów 

 Wynajmu obiektów,  

 Transport sprzętu sportowego 

W czasie zgrupowań ogólnorozwojowych powinny być zrealizowane testy 

sprawności ogólnej (MTSF – do 31.08.2013 dostarczone wyniki WZMS) i 

testy sprawności specjalistyczne. 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWM 
Zaoszczędzone środki ( z limitu 40,00zł. 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%. 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWM 
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) 

 

Zaleca się organizowanie w ramach szkolenia KW minimum jednego 

zgrupowania lub/i jednego zgrupowania zimowego. 
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Założenia i zasady dotyczące realizacji 

umowy z MSiT DSW na rok 2013 – KWM 
Konsultacja startowa nie może dotyczyć udziału zawodników kadry 

wojewódzkiej w imprezie głównej – eliminacjach i finałach MMP, OOM, MPJ 

oraz MMM lub MPM. 

Dopuszcza się organizację konsultacji ze środków FRKF na zasadach akcji 

dochodzących z możliwością ich finansowania ze środków FRKF do 20,00 zł. 

w KWM. 

KWM – zgrupowanie ogólnorozwojowe (naborowo-selekcyjne), 

zgrupowanie zimowe lub letnie (w zależności od charakteru sportu) i do 3 

konsultacji. 

 

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 
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- TRENERZY KOORDYNATORZY I WSPÓŁPRACUJĄCY – FUNDUSZ 

PŁAC ORAZ PŁACE SZKOLENIOWCÓW NA AKCJACH 

SZKOLENIOWYCH.  

- PROGRAM TRENER 

- BADANIA, UBEZPIECZENIE ORAZ PRZEPROWADZENIE MTSF 

- SZKOLENIA 

- WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE 

- UWAGI  

Założenia i zasady dotyczące realizacji umowy z MSiT 

DSW na rok 2013 

22 



Trenerzy koordynatorzy i współpracujący – 

fundusz płac oraz płace szkoleniowców na 

akcjach szkoleniowych  

Kwota 656 800,00zł 

 Wynagrodzenie szkoleniowców na akcjach kwota : 216 700,00zł 

 Wynagrodzenie trenerów koordynatorów i współpracujących oraz WZMS: 440 100,00zł 

Rozdysponowanie środków finansowych na wynagrodzenie trenerów 

koordynatorów i trenerów współpracujących odbyło się według zasady 

uwzględniającej posiadane  kwalifikacje zawodowe trenera oraz ilości osobodni 

w danym sporcie: 

 Trener klasy M do 600zł. 

 Trener klasy I do 550zł 

 Trener klasy II do 500zł 

 Trener instruktor do 400zł 

 Trener koordynator dodatek  do 500zł

 Instruktor koordynator dodatek do 400zł.
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Trenerzy koordynatorzy i współpracujący – 

fundusz płac oraz płace szkoleniowców na 

akcjach szkoleniowych  

Przyjęto następujące kryteria: 

liczba szkolonych zawodników w KWJ / ilość osobodni - sporty 

indywidualne 50dni, zespołowe gry sportowe 40 dni szkolenia/KWM/21dni. 

 do 250  osobodni  kwota -100zł. 

 od 251-500 osobodni  kwota   -50zł. 

 od 501-750 osobodni  kwota      0zł. 

 od 751-1000 osobodni kwota    50zł. 

 od 1001-1250 osobodni kwota  100zł. 

 od 1251-1500 osobodni kwota  150zł. 

 od 1501-1750 osobodni kwota  200zł. 

 od 1751-2000 osobodni kwota  250zł. 

 od 2001-2250 osobodni kwota  300zł. 

 od 2251-2500 osobodni kwota  350zł. 

 od 2501-2750 osobodni kwota  400zł. 

 powyżej 2751 osobodni kwota  500zł. 
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Program Trener 

Kwota 590 669,00zł.( 7 257,82pkt x 81,3838zł.) 

      

Zadanie realizowane dla 189 trenerów z 36 dyscyplin sportu w naszym 

województwie. 

   

Wg. zasad Program „Trener” MSiT 

(patrz strona internetowa www.wss.poznan.pl) 
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Badania, ubezpieczenie oraz 

przeprowadzenie MTSF  

kwota 33 000,00zł 

Środki finansowe przewidziane w planie na badania, ubezpieczenia 

zawodników ,trenerów i instruktorów uczestniczących w szkoleniu KWJ 

przeznaczone są na: 

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób (zawodników i

szkoleniowców) uczestniczących w szkoleniu KWJ (520 zawodników x

42.00zł ) - 21 840,00zł.

 Przeprowadzenie MTSF dla uzdolnionych zawodników z KWJ oraz

wybitnych zawodników KWM ( ok. 800 ) dotyczącej kształtowania i kontroli

sprawności fizycznej -specjalnej -11 160,00zł.
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Szkolenia 

kwota 5000zł 

Organizacja konferencji dla trenerów szkolenia wojewódzkiego(termin i 

miejsce do ustalenia) 
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Współzawodnictwo sportowe 

Kwota - 85 000zł 

 Ponadwojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży –

16 500,00zł ( 9 – imprez sportowych)
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Współzawodnictwo sportowe  

 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików -68 500,00zł (22 - imprezy 

sportowe) 

 Koszt zakupu medali wg. specyfikacji trenerów 

 Koszt zakupu dwóch banerów ( logo MSiT, UMWW, WSS) 

 Rozliczenie imprezy sportowej : wyniki wysłane do PFSM oraz wersja 

papierowa oraz minimum 2 zdjęcia z danej imprezy sportowej. 
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Współzawodnictwo sportowe  
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Współzawodnictwo sportowe 
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Współzawodnictwo sportowe  
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Współzawodnictwo sportowe 
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Uwagi 
 Wszelkie zmiany w planie organizacyjno-szkoleniowym ( wysłany do MSiT

na dzień 31.03.2013) wymagają zgody MSiT, z wyłączeniem zmian do 20%

kosztów w poszczególnych pozycjach planu. Warunkiem uzyskania

zgody na zmianę planu ( aneks do umowy) jest uzasadnienia merytoryczne

oraz plan finansowy po zmianach.

 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.
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Uwagi 
 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. 

 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 

KWJ i KWM) oraz trenerzy. 
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PYTANIA 
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