
Wg rozdzielnika

Dotyczy: Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów letnich w 2020 r.

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu pisma z dnia 10 lipca br., uprzejmie informuję co następuje.

Ministerstwo Sportu może dofinansować organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży -
Mistrzostw Polski Juniorów młodszych w poszczególnych sportach1 w ramach umów 
szkolenia centralnego (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), podpisanych uprzednio 
na podstawie Decyzji nr 43 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego 
i współzawodnictwa młodzieży” (dalej jako: „Program”). Zawody powinny zostać zgłoszone 
„opiekunom” w Departamencie Sportu Wyczynowego do dopisania w harmonogramie 
planowanych działań, tak jak mistrzostwa Polski w innych kategoriach wiekowych (poz. nr 3 
zbiorczego zestawienia kosztów).

W pierwszej kolejności dofinansowanie powinno być zrealizowane w ramach oszczędności 
powstałych w innych pozycjach realizowanej umowy. W przypadku braku możliwości takich 
przesunięć lub niewystarczająca wysokość środków w ramach umowy – w związku 
z nadzwyczajną sytuacją, dopuszczalne jest wystąpienie o dodatkowe środki finansowe, 
na standardowych zasadach określonych w Programie (Rozdz. V, ust. 14), w terminie do dnia 
30 listopada 2020 r.

Zwracam uwagę, że zgodnie z zał. nr 1 do Programu („Katalog kosztów”) w przypadku 
mistrzostw Polski dofinansowaniu mogą podlegać następujące rodzaje kosztów:
1. Wynajem obiektów sportowych – proporcjonalnie do liczby zawodników objętych 
szkoleniem, biorących udział w zawodach.
2. Ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie.
3. Zabezpieczenie medyczne i techniczne zawodów – wg stawek dla osób współpracujących.
4. Udział trenera głównego kadry narodowej (obejmuje wyłącznie: zakwaterowanie, 
wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży).

1 zgodnie z wykazem sportów i kategorii wiekowych określonych w Decyzji nr 2 Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2020 r.
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W związku z powyższym, w przypadku chęci objęcia dofinansowaniem w ramach umowy 
kosztów innych niż wymienione (np. wyżywienia i zakwaterowania wszystkich zawodników 
uczestniczących w mistrzostwach2), należy wystąpić do Ministra Sportu z wnioskiem 
o rozszerzenie Katalogu kosztów, uzasadniając potrzebę i przedstawiając szacunkową 
kalkulację. Wystąpienia będą podlegały indywidualnej ocenie i mogą być składane 
niezależnie od ewentualnej potrzeby dodatkowych środków finansowych.

Z poważaniem

Jacek Janowicz
dyrektor departamentu
/ – podpisany cyfrowo/

Rozdzielnik:
1. PZ Alpinizmu,
2. PZ Baseballu i Softballu,
3. PZ Golfa,
4. PZ Hokeja na trawie,
5. PZ Jeździecki,
6. PZ Kajakowy,
7. PZ Kolarski,
8. PZ Lekkiej Atletyki,
9. PZ Łuczniczy,
10. PZ Pięcioboju Nowoczesnego,
11. PZ Piłki Nożnej,
12. PZ Piłki Siatkowej,
13. PZ Pływacki,
14. PZ Podnoszenia Ciężarów,
15. PZ Rugby,
16. PZ Strzelectwa Sportowego,
17. PZ Tenisowy,
18. PZ Towarzystw Wioślarskich,
19. PZ Triathlonu,
20. PZ Żeglarski.

Do wiadomości:
1. Zespół Metodyczny IS-PIB,
2. WISS-y,
3. Wielkopolski Związek Kolarski.

Prowadzący sprawę:
Kamil Ancygier
tel. 22 24 43 251

2 do limitów określonych w regulaminach „C” Systemu Sportu Młodzieżowego dla poszczególnych sportów.
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