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Spotkanie Kierownictwa MSiT oraz DSW
z polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami

Program spotkania Kierownictwa MSiT oraz Departamentu Sportu Wyczynowego z polskimi związkami sportowymi
i stowarzyszeniami w zakresie „ Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych

z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem 
i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2017 roku”

12:00 – 12:05 Rozpoczęcie spotkania, powitanie gości – Anna Kuder, Zastępca Dyrektora DSW

12:05 – 12:20
Zaangażowanie MSiT w realizację programu – Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki

12:20 – 12:30 Założenia programowe – Urszula Włodarczyk, Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego

12:30 – 13:00
Solidarność olimpijska 2017-2020 – Marzenna Koszewska, Dyrektor Działu Olimpijskiego i 
Współpracy Międzynarodowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego

13:00 – 14:00
Omówienie zasad programu na 2017 oraz uwag związanych z dotychczasową realizacją zadania 
w roku 2016 – Anna Kuder, Zastępca Dyrektora DSW

14:00– 14:15 Pytania, wyjaśnienia dotyczące omawianego programu

14:15 Obiad
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III. RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

Tabela 1. Kryteria kwalifikacji zawodników do grup szkolenia olimpijskiego w sportach zimowych

Grupa Kryteria kwalifikacji

A1
*

 I-III m Igrzyska Olimpijskie Soczi 2014

 I-III m MŚ 2016 lub 2017 (w przypadku narciarstwa – MŚ 2015)

 I m ME 2016 lub 2017

A2
*

 IV-VIII m Igrzyska Olimpijskie Soczi 2014

 IV-VIII m MŚ 2016 lub 2017 (w przypadku narciarstwa – MŚ 2015)

 II-III m ME 2016 lub 2017

B1
*

 IV-VIII m ME 2016 lub 2017

 I-III m młodzieżowe MŚ

 I-III m MŚ juniorów

 Inni rekomendowani przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy i zaakceptowani przez DSW

B2
**

 I-III m ME juniorów

Zawodnicy wytypowani przez pzs, którzy nie wykazali się osiągnięciami uprawniającymi do wyżej 

wymienionych grup, jednak mają szanse uzyskania kwalifikacji olimpijskiej. 
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III. RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

Tabela 2. Kryteria kwalifikacji zawodników do grup szkolenia olimpijskiego w sportach letnich

Grupa Kryteria kwalifikacji

A1
*

 I-III m Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro 2016

 I-III m MŚ** 2016 lub 2017

 I m ME 2016 lub 2017 (gdy nie były rozgrywane MŚ)

A2
*

 IV-VIII m Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro 2016

 IV-VIII m MŚ 2016 lub 2017

 II-III m ME 2016 lub 2017 (gdy nie były rozgrywane MŚ)

B1
*

 I-VIII m ME 2016 lub 2017 (gdy były rozgrywane MŚ)

 IV-VIII m ME 2016 lub 2017 (gdy nie były rozgrywane MŚ)

 I-III m Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie

 I-III m młodzieżowe MŚ

 I-III m MŚ juniorów

 I-III m młodzieżowe ME

 Inni rekomendowani przez Zespół i zaakceptowani przez DSW.

B2

 I-III m ME juniorów

 Zawodnicy wytypowani przez pzs, rekomendowani przez Zespół i zaakceptowani przez DSW,

szkoleni z zadaniem uzyskania w 2017 roku wyników kwalifikujących do wyższych grup

szkoleniowych.

C
Zawodnicy do 23 roku życia, wytypowani przez polskie związki sportowe, szkoleni z zadaniem uzyskania

w 2017 roku wyników kwalifikujących do wyższych grup szkoleniowych.
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V. WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA I JEGO WYSOKOŚĆ

10. W ofercie należy określić finansowy wkład własny Oferenta w realizację zadania,

jednak nie mniejszy niż 2% przyznanej dotacji . Wkład ten nie może być finansowany

ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań.

11. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania, nie może

przekroczyć:

a) 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji – w przypadku otrzymania przez

pzs dotacji w wysokości do 5 000 000,00 zł.

b) 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji – w przypadku otrzymania przez

pzs dotacji w wysokości powyżej 5 000 000,00 zł do 8 000 000 zł.

c) 7% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji – w przypadku otrzymania przez

pzs dotacji w wysokości powyżej 8 000 000 zł.

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 grudnia 2016 r.



DSW
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

Spotkanie Kierownictwa MSiT oraz DSW
z polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami

V. WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA 

3. Załącznikiem do oferty są:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze (zał. nr 1 
do oferty/umowy);

2) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze – podział 
na grupy szkoleniowe (zał. nr 1A do oferty/umowy);

3) harmonogram planowanych działań (zał. nr 2 do oferty/umowy);
4) harmonogram planowanych działań – podział na grupy szkoleniowe (zał. nr 2A 

do oferty/umowy);
5) preliminarz kosztów pośrednich (zał. nr 3 do oferty/umowy);
6) założenia aktualnego programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w 

PyeongChang 2018 lub do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020; 
7) Statut.

Nie trzeba składać wydruku KRS – oświadczenie o aktualności danych jest w treści 
druku oferty.
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VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

3. Załącznikiem do umowy jest formularz oferty wraz z załącznikami:

6) wykaz planowanych poza Ośrodkami Przygotowań Olimpijskich Centralnego

Ośrodka Sportu (dalej: OPO COS) zgrupowań i konsultacji krajowych wraz

z uzasadnieniem ich lokalizacji;

7) uzasadnienie miejsca organizacji i składu osobowego ekipy wraz z imienną listą

uczestników - w przypadku planowanych zgrupowań i konsultacji zagranicznych;

9) wykaz odżywek, suplementów diety, odżywek i itp. (zał. nr 7A do umowy);

(. . .)

22) opinia Zespołu dot. przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału

w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy

(na podstawie załączników wymienionych w pkt 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 20,

21, które pzs przesyła do Zespołu).
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

1. Szczegółowy zakres zadań

Tabela 4. Zakres dofinansowania

I. Koszty bezpośrednie

5. Inne

a)  Ubezpieczenia zawodników kadry narodowej oraz trenerów**

b) Stypendia sportowe wraz z pochodnymi

c) Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

II. Koszty pośrednie

a) Wynajem lokalu

b) Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych

c) Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu

d) Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe

e) Nośniki energii

f) Podróże służbowe związane z bezpośrednią realizacją zadania

g) Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie*

h) Koszty transportu

i) Inne wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

Decyzja nr 55
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

3. Zasady realizacji procesu szkolenia

2) Szkolenie wg indywidualnego programu możliwe jest jedynie dla zawodników

z grup szkolenia olimpijskiego A1 i A2, po uzyskaniu rekomendacji Zespołu

i zatwierdzeniu przez Departament Sportu Wyczynowego.

(. . .)

4) Zobowiązuje się zleceniobiorcę aby do organizacji szkolenia obejmującego

przygotowania olimpijskie wykorzystywał bazę sportową OPO COS, ze względu

na zachowanie optymalnych standardów szkolenia sportowego. Na organizację

zgrupowań i konsultacji krajowych poza OPO COS wymagana jest zgoda

Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego.

5) Organizacja zgrupowań i konsultacji zagranicznych jest możliwa wyłącznie po

uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu i zaakceptowaniu przez Dyrektora

Departamentu Sportu Wyczynowego.
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

3. Zasady realizacji procesu szkolenia

6) Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do grup szkolenia olimpijskiego zobowiązani
są do przeprowadzania badań lekarskich w Centralnym Ośrodku Medycyny
Sportowej lub jego filiach (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia
2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad
zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich,
paraolimpijskich i igrzysk głuchych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2225 ).

7) Zaleca się, aby zleceniobiorca wykonywał badania diagnostyczne zawodników
w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (dalej Instytut Sportu -
PIB). Przy wykonaniu badań diagnostycznych w innych placówkach,
zleceniobiorca ma obowiązek przesyłać wyniki badań do Instytutu Sportu - PIB.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika posiada i przechowuje
Zleceniobiorca. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o
posiadaniu zgody na przetwarzanie danych wszystkich osób, których dane
osobowe zostały zawarte w dokumentacji umowy, na potrzeby zawarcia
i realizacji niniejszej umowy, w trybie określonym w pkt. 10.
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

3. Zasady realizacji procesu szkolenia

10) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 7 Zleceniobiorca ma obowiązek złożenia

w Ministerstwie w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia

o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych wszystkich osób, których dane

osobowe zostały zawarte w dokumentacji umowy, na potrzeby zawarcia i realizacji

niniejszej umowy.

11) Zleceniobiorca ma obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej

aktualnego wykazu prowadzonych akcji szkoleniowych, zawierającego termin

i miejsce każdej akcji oraz listę jej uczestników.

Decyzja nr 55
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

3. Zasady realizacji procesu szkolenia

12) Zleceniobiorca ma obowiązek współpracować z Komisją do Zwalczania Dopingu

w Sporcie (lub inną instytucją powołaną do spraw zwalczania dopingu) w zakresie:

a) realizacji programów informacyjno-edukacyjnych,

b) zapewnienia optymalnych warunków infrastrukturalnych pozwalających

na przeprowadzenie kontroli antydopingowej podczas organizowanych przez

PZS zawodów,

c) prowadzonych przez Komisję śledztw w sprawach dotyczących dopingu

w sporcie.

Decyzja nr 55
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

4. Zasady dofinansowania wynagrodzeń kadry trenerskiej i osób współpracujących

3) Jeżeli jedna osoba pełni w polskim związku sportowym (dalej: pzs) kilka funkcji,

które mogą być dofinansowane ze środków MSiT, dofinansowaniem może być

objęta tylko jedna z tych funkcji.

4) W ramach Programu nie przewiduje się dofinansowania ze środków dotacji

wynagrodzenia urzędującego prezesa i wiceprezesa pzs. Wynagrodzenie z tytułu

pełnionej przez prezesa lub wiceprezesa, innej funkcji w pzs, nie podlega

dofinansowaniu.

Decyzja nr 55
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

4. Zasady dofinansowania wynagrodzeń kadry trenerskiej i osób współpracujących

5) Łączna kwota dofinansowania wynagrodzenia trenera kadry narodowej w pzs nie 

może przekroczyć kwot wskazanych w Tabeli 5, nawet jeśli źródło dofinansowania 

pochodzi z kilku programów dotacyjnych MSiT. Do wskazanej kwoty nie wlicza się 

środków pochodzących ze zwiększenia  dofinansowania wynagrodzenia, o którym 

mowa w pkt. 6 oraz środków pochodzących ze zwiększenia dofinansowania 

wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale 5.

6) W uzasadnionych przypadkach, w ramach obowiązującej umowy, Zleceniobiorca

może, zwiększyć dofinansowanie wynagrodzenia trenera głównego. Zwiększenie

dofinansowania wynagrodzenia trenera głównego wymaga uprzedniej akceptacji

Ministra, a jego kwota nie może przekroczyć stawki dofinansowania

wynagrodzenia trenera asystenta, o której mowa w Tabeli 5.

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 grudnia 2016 r.



DSW
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

Spotkanie Kierownictwa MSiT oraz DSW
z polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami

VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

Tabela 5. Wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry trenerskiej i osób współpracujących

Lp. Rodzaj Stanowisko Funkcja
Wysokość dofinansowania 
wynagrodzenia z dotacji*

1 Kadra zarządzająca

Sekretarz Generalny lub 
Dyrektor Biura**

do 9 000,00 zł/mies.

Dyrektor Sportowy
lub Kierownik Wyszkolenia**

do 8 500,00 zł/mies.

2 Kadra szkoleniowa Trener kadry narodowej
Trener główny do 8 500,00 zł/mies. 

Trener asystent do 6 000,00 zł/mies. 

3
Kadra 

współpracująca

Trener do 250,00 zł/dzień/przy akcji

Lekarz ***
Terapeuta 
Psycholog

do 250,00 zł/dzień /przy akcji
lub do 4 500,00 zł/mies.

Inni (technik, serwisant, itp.)
do 200,00 zł/dzień/przy akcji
lub do 4 000,00 zł/mies.

Sparingpartner ****
do 200,00 zł/dzień/przy akcji
nie więcej niż 2000 zł/mies.

** Ze środków MSiT można dofinansować wynagrodzenie tylko jednej z wymienionych osób

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

5. Zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia trenerów kadry narodowej za wyniki 
osiągnięte w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich

7) Minister wyraża zgodę na zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia dla trenerów
kadry narodowej na okres do 12 miesięcy. Minister może wyrazić zgodę na
zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia na okres do 48 miesięcy dla trenerów
kadry narodowej za medale uzyskane w Igrzyskach Olimpijskich w 2016 r. Zwiększone
wynagrodzenie wypłacane jest w ramach obowiązującej umowy. W przypadku, gdy
okres wypłacania w danym roku jest krótszy niż ww., pzs w roku następnym może
złożyć wniosek o przedłużenie przyznanego zwiększenia dofinansowania
wynagrodzenia, z uwzględnieniem poprzedniego okresu, licząc od pierwszego
miesiąca wypłacania zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia.

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
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Wynik Trener główny Trener asystent

1 miejsce max. o 8 000 zł max. o 3 000 zł

2 miejsce max. o 6 000 zł max. o 2 500 zł

3 miejsce max. o 4 000 zł max. o 2 000 zł

Tabela 6. Wysokość miesięcznego zwiększenia dofinansowania wynagrodzenia za wyniki w igrzyskach olimpijskich
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VII. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

4. Zasady dofinansowania wynagrodzeń kadry trenerskiej i osób współpracujących

7) Dofinansowanie wynagrodzenia trenera kadry narodowej, lekarza, terapeuty

i psychologa w ramach więcej niż jednego programu zleconego przez MSiT,

niezależnie od formy zatrudnienia (z wyłączeniem działalności naukowo-badawczej

i dydaktycznej), wymaga zgody Ministra.

8) Dofinansowanie wynagrodzenia lekarza, terapeuty i psychologa ze środków MSiT

w więcej niż w jednym pzs wymaga zgody Ministra.

9) Funkcji trenera kadry narodowej nie można łączyć z żadną inną funkcją w danym

polskim związku sportowym.

10) Trenerzy kadry narodowej mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach

organizowanych w ramach Akademii Trenerskiej finansowanej ze środków

Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
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Poz.
(z ZZ)

Zakres 
zadania 

Rodzaj kosztów Uwagi

1-2

Zgrupowania i 

konsultacje 

krajowe i 

zagraniczne

1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne i zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

 diety,
 przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),
 dojazdy środkami komunikacji miejskiej,
 noclegi,
 przejazdy drogami płatnymi i autostradami,

postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Podróże zagraniczne:

 diety,
 przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),
 transport lotniczy w tym przelot krajowy, jeżeli

stanowi element podróży zagranicznej,
 opłata za prom,
 dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

 Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

lub rachunkami.

 W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki 

mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, 

o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 

ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy 

o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia 

warunków dowodu księgowego ale może być 

dopuszczony po spełnieniu następujących 

wymogów:

 określenie daty dokonania operacji gospodarczej;
 oznaczenie stron (nazwy, adres – pieczęć) 

jednostki wydającej paragon i dokonującej 
zakupu;

 opis operacji, określenie ilości i ceny 
jednostkowej oraz kwoty zakupu.

 Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników 

biorących udział w akcji zgodnie z uchwalonymi 

przez pzs zasadami lub regulaminem, jeżeli zasady 

te nie dopuszczają finansowania diet i innych 

należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż 

wskazana w w/w rozporządzeniu.

KATALOG KOSZTÓW - Koszty szkoleniowe

Decyzja nr 55
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Spotkanie Kierownictwa MSiT oraz DSW
z polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami

KATALOG KOSZTÓW - Koszty szkoleniowe

2 Obejmuje wyłącznie Mistrzostwa Polski oraz Puchary Polski. Koszty wynajmu obiektów związane ze startem zawodników kadry narodowej 

w MP i PP można pokryć ze środków dotacji, proporcjonalnie do liczby zawodników objętych szkoleniem biorących udział w ww. zawodach.
3 Obejmuje wyłącznie Mistrzostwa Polski oraz Puchary Polski.

Poz.
(z ZZ)

Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

3-5

Zawody krajowe 
(MP i PP)!
Zawody krajowe 
(zawody 
międzynarodowe 
organizowane 
w Polsce: 
PŚ, PE, itd.)
Zawody 
zagraniczne 
Zawody 
mistrzowskie 
(ME i MŚ)

1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne lub zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:
- diety,
- (. . .)

. . . 

6. Podróże zagraniczne:
- diety,
- (. . .)

(. . .)

11. Wynajem obiektów sportowych 2.

(. . .)

17. Ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie3

18. Zabezpieczenie medyczne zawodów 3.

 Wskazane rodzaje kosztów dotyczą wyłącznie 
wydatków związanych z udziałem zawodników 
kadry narodowej a nie organizacją i 
przeprowadzaniem zawodów.

 Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 
lub rachunkami

. . .
 Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników 

biorących udział w akcji zgodnie z uchwalonymi 
przez pzs zasadami lub regulaminem, jeżeli zasady 
te nie dopuszczają finansowania diet i innych 
należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż 
wskazana w w/w rozporządzeniu.

 Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników 
zadania samochodem prywatnym na zasadach 
rozliczania kosztów podróży krajowych  i 
zagranicznych do wysokości określonych w w/w 
rozporządzeniu.

! Uwaga: w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski dopuszcza się zwrot kosztów za wynajem obiektów sportowych (wg przypisu 2), ryczałty sędziowskie i 
delegacje sędziowskie oraz obsługę medyczną i techniczną.

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
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DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

Spotkanie Kierownictwa MSiT oraz DSW
z polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami

KATALOG KOSZTÓW - Koszty wspomagania szkolenia

Poz.
(z ZZ)

Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

9

Zakup i obsługa 
sprzętu 
sportowego, 
specjalistycznego

1. Zakup i dostawa sprzętu

2. Naprawy, przeglądy i remonty

3. Transport 

4. Wynajem powierzchni magazynowej

5. Materiały konserwacyjne

6. Ubezpieczenie sprzętu

 Prowadzenie ewidencji dystrybucji sprzętu 

sportowego zawierającej m. in. wykaz i listę 

zawodników potwierdzających odbiór w formie 

protokołu zdawczo-odbiorczego

17

Inne, wyłącznie 

związane z 

bezpośrednią 

realizacją zadań 

po akceptacji 

Dyrektora DSW

Koszty związane ze specyfiką danego sportu 

na wniosek zleceniobiorcy

 Pozycję można wykazywać przy składaniu oferty 

wraz z załącznikami o dofinansowanie. 

 Pozycję wykazuje się w przypadku dokonania zmian 

w umowie w toku realizacji zadania w drodze 

aneksu

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
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Spotkanie Kierownictwa MSiT oraz DSW
z polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami

Poz.
(z ZZ)

Zakres 
zadania 

Rodzaj kosztów Uwagi

18

Koszty 

pośrednie 

niezbędne do 

obsługi 

zadania

Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją 

zadań po akceptacji Dyrektora DSW

 Pozycję można wykazywać przy składaniu 

oferty wraz z załącznikami o dofinansowanie

 Pozycję wykazuje się w przypadku dokonania 

zmian w umowie w toku realizacji zadania w 

drodze aneksu

KATALOG KOSZTÓW - Koszty szkoleniowe

** Uwaga: w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski dopuszcza się zwrot kosztów za wynajem obiektów sportowych (wg przypisu 
2), ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie oraz obsługę medyczną i techniczną.

a) 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji – w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości do 5 000 000,00 zł.
b) 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji – w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości powyżej  

5 000 000,00 zł do 8 000 000 ,00 zł.
c) 7% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji – w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości powyżej 8 000 000 zł.

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 grudnia 2016 r.



DSW
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

Spotkanie Kierownictwa MSiT oraz DSW
z polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami

DOKUMENTACJA

 Załącznik nr 1 do oferty / umow y*  ………...………………………..

Oferent / zleceniobiorca*

Poz. Zakres zadania Środki budżetowe
Środki własne 

i z innych źródeł
 Koszt całkowity Liczba działań

1. Zgrupowania i konsultacje krajowe 0,00 0,00 0,00 0

2. Zgrupowania i konsultacje zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0

3. Zawody krajowe 0,00 0,00 0,00 0

4. Zawody zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0

5. Zawody mistrzowskie (ME i MŚ) 0,00 0,00 0,00 0

6. Stypendia sportowe 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0

7. Doszkalanie kadry szkoleniowej 0,00 0,00 0,00 0

8. Suplementy diety, odżywki itp. 0,00 0,00 0,00

9.
Zakup i obsługa sprzętu sportowego, 

specjalistycznego
0,00 0,00 0,00

10. Badania diagnostyczne / monitoring 0,00 0,00 0,00 0

11. Składki do organizacji międzynarodowych 0,00 0,00 0,00

12. Osobowy fundusz płac 0,00 0,00 0,00

13.
Bezosobowy fundusz płac /poza akcjami 

szkoleniowymi/
0,00 0,00 0,00

14. Działalność gospodarcza (kontrakt, usługi) 0,00 0,00 0,00

15. Zadanie "Trener"

16. Ubezpieczenia zawodników i trenerów 0,00 0,00 0,00

17.

Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią 

realizacją zadań po akceptacji Dyrektora 

DSW

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0

18.
Koszty pośrednie niezbędne do obsługi 

zadania
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0

* - niewłaściwe skreślić

Osoba uprawniona Osoba uprawniona

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

Razem koszty bezpośrednie (poz. 1-17)

PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania 

i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2017 roku

III. Koszty obsługi szkolenia

OGÓŁEM (poz. 1-18)

Razem (poz. 1-6)

II. Koszty wspomagania szkolenia

Razem (poz. 7-17)

I.  Koszty szkoleniowe

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
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DSW
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

Spotkanie Kierownictwa MSiT oraz DSW
z polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami

DOKUMENTACJA
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................................................
Oferent / zleceniobiorca*

Lp. Plan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. 0,00

4. 0,00

5. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. 0,00

*-niew łaściw e skreślić

**-koszty pośrednie mogą stanowić do: 

Osoba uprawniona Osoba uprawniona

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

b) wynajem lokalu

6.

2.
c) opłaty bankowe

d) inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po 

akceptacji Dyrektora DSW

Wynagrodzenia osobowe za obsługę zadania

Wynagrodzenia bezosobowe za obsługę zadania

a) koszty łączności i korespondencji

 PRELIMINARZ KOSZTÓW POŚREDNICH **

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich 

oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach 

olimpijskich w 2017 roku

(do poz. 18 w załączniku nr 1)

1.

Rodzaje kosztów

Zużycie materiałów i energii, w tym:

a) opłaty za nośniki energii

b) zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych 

oraz programów komputerowych

c) koszty konserwacji urządzeń biurowych i środków transportu 

b) 7% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji (zgodnie z pkt 1-17 załącznika nr 1) – w przypadku otrzymania 

przez pzs dotacji w wysokości powyżej 8 000 000,00 zł

a) 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji (zgodnie z pkt 1-17 załącznika nr 1) – w przypadku otrzymania 

przez pzs dotacji w wysokości do 5 000 000,00 zł

b) 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji (zgodnie z pkt 1-17 załącznika nr 1) – w przypadku otrzymania 

przez pzs dotacji w wysokości powyżej 5 000 000,00 zł do 8 000 000,00 zł

Usługi obce, w tym:

Pozostałe koszty

a) koszty podróży służbowych

b) koszty transportu

c) inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po 

akceptacji Dyrektora DSW

Ogółem koszty obsługi zadania

Pochodne od wynagrodzeń
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KATALOG KOSZTÓW - Koszty szkoleniowe

DOKUMENTACJA

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 grudnia 2016 r.

 Załącznik nr  7A do umowy  ………...…......……………………..

................................................

Zleceniobiorca

Lp. liczba
Cena 

jednostkowa
Koszt całkowity

1. 0,00

2. 0,00

3. 0,00

4. 0,00

5. 0,00

6. 0,00

7. 0,00

8. 0,00

9. 0,00

10. 0,00

11. 0,00

12. 0,00

13. 0,00

14. 0,00

15. 0,00

16. 0,00

17. 0,00

18. 0,00

19. 0,00

20. 0,00

21. 0,00

22. 0,00

23. 0,00

24. 0,00

Razem: 0,00

Osoba uprawniona Osoba uprawniona

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

WYKAZ SUPLEMENTÓW DIETY, ODŻYWEK itp.

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz 

przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2017 

roku

(do poz. 8 w załączniku nr 1)

Nazwa suplementu diety, odżywki itp.
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DOKUMENTACJA

Decyzja nr 55
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 28 do sprawozdania  do umowy ……………………………

1. 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00

4. 0,00 0,00 0,00

5. 0,00 0,00 0,00

6. 0,00 0,00 0,00

7. 0,00 0,00 0,00

8. 0,00 0,00 0,00

9. 0,00 0,00 0,00

10. 0,00 0,00 0,00

11. 0,00 0,00 0,00

12. 0,00 0,00 0,00

13. 0,00 0,00 0,00

14. 0,00 0,00 0,00

15. 0,00 0,00 0,00

16. 0,00 0,00 0,00

17. 0,00 0,00 0,00

18. 0,00 0,00 0,00

19. 0,00 0,00 0,00

20. 0,00 0,00 0,00

21. 0,00 0,00 0,00

* dotyczy środków MSiT

……………………………… ………………………………..
Osoba uprawniona Osoba uprawniona

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

RAZEM 0,00 0,00 0,00

Kwota** 

(środki 

własne i z 

innych 

źródeł)

Kwota*** 

(koszt 

całkowity)

Lp. Numer faktury/rachunku
Data 

wystawienia

Data 

zapłaty

Kwota٭ 

(środki 

budżetowe)

Nazwa firmy lub nazwisko i imię wystawcy 

rach./faktury i adres

** dotyczy srodków własnych i z innych źródeł)

*** koszt całkowity

Opis 

……………………………………………

Zleceniobiorca

Zestawienie faktur (rachunków) do zrealizowanego działania
(sporządzić odrębnie dla każdego działania)

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata 

i Europy w sportach olimpijskich w 2017 roku
(w pisać zakres kosztów  zadania z zał. nr 21 - w ykonanie)

w terminie od ………………. do ……………… 20….. roku. 
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WYSOKOŚĆ DOFIANSOWANIA W 2017 (budżet)

Lp. Polskie Związki w letnich sportach olimpijskich Budżet państwa

1. Lekkiej Atletyki 15 800 000 

2. Kajakowy 10 300 000

3. Towarzystw Wioślarskich 10 000 000 

4. Kolarski 7 000 000 

5. Zapaśniczy 6 500 000 

6. Żeglarski 6 460 000 

7. Pływacki 5 500 000 

8. Szermierczy 3 810 000 

9. Strzelectwa Sportowego 3 555 000 

10. Judo 2 565 000 

11. Badmintona 1 900 000 

12. Pięcioboju Nowoczesnego 1 700 000 

13. Gimnastyczny 1 593 000 

14. Taekwondo WTF 1 500 000 

15. Tenisa Stołowego 1 435 000 

16. Jeździecki 1 300 000 

17. Bokserski 1 245 000 

18. Podnoszenia Ciężarów 1 075 000 

19. Tenisowy 1 045 000 

20. Triathlonu 800 000 

21. Łuczniczy 760 000 

22. Golfa 150 000

Decyzja nr 55
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WYSOKOŚĆ DOFIANSOWANIA W 2017 (budżet)

Lp. Polskie Związki w zimowych sportach olimpijskich Budżet państwa

1. Narciarski 8 140 000 

2. Łyżwiarstwa Szybkiego 4 500 000 

3. Biathlonu 2 900 000 

4. Sportów Saneczkowych 900 000 

5. Bobslei i Skeletonu 800 000 

6. Łyżwiarstwa Figurowego 500 000 

7. Curlingu 300 000 

Lp. Polskie Związki olimpijskich gier zespołowych Budżet państwa

1. Piłki Siatkowej 7 500 000 

2. Piłki Ręcznej 5 481 000 

3. Hokeja na Lodzie 3 664 000 

4. Koszykówki 3 200 000 

5. Hokeja na Trawie 1 310 000 

6. Rugby 1 310 000 

7. Baseball i Softball 300 000 

Decyzja nr 55
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