VIII.

ZADANIE TRENER

Tryb, kryteria i zasady przyznawania wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów najefektywniej
pracujących z dziećmi i młodzieżą, współpracującym w realizacji programu szkolenia
młodzieży uzdolnionej sportowo.
1. MSiT przyznaje środki finansowe na wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów najefektywniej
pracujących z dziećmi i młodzieżą, zwane dalej „wynagrodzeniem”.
2. Podziału środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania w danym roku budżetowym,
na poszczególne województwa, sporty i sekcje klubowe, dokonuje się na podstawie
opublikowanych wyników współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej za rok
poprzedzający przyznanie dofinansowania w dwóch kategoriach wiekowych: juniora i juniora
młodszego w sportach olimpijskich.
3. Za wyniki, o których mowa w pkt. 2, zdobyte przez zawodników uczestniczących w szkoleniu sms,
nsms i ossm (ze środków FRKF) przyznaje się punkty wg zasady, w roku przyznania:
a) pierwszy rok szkolenia w placówce – 100% dla klubu;
b) drugi rok szkolenia w placówce – jw. wg proporcji 30% dla placówki, 70% dla klubu;
c) trzeci rok i powyżej trzech lat szkolenia w placówce – jw. wg proporcji 50%, 50%.
4. Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu MSiT na realizację zadań pt. szkolenie kadr
wojewódzkich juniorów młodszych i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM, zwane dalej „realizatorami zadania”, składają
do MSiT wykaz szkoleniowców, którym przysługuje wynagrodzenie.
5. Trenerów i instruktorów ubiegających się o wynagrodzenie wyłania się spośród grupy
szkoleniowców, którzy:
a) szkolili zawodników, którzy łącznie zdobyli minimum 16 punktów we współzawodnictwie,
o którym mowa w pkt. 2;
b) wzorcowo prowadzili stacjonarne szkolenie sportowe z dziećmi i młodzieżą w roku
poprzedzającym przyznanie wynagrodzenia;
c) posiadają licencję właściwego pzs.
6. Wynagrodzenie przyznaje się trenerom, instruktorom za wzorcowo prowadzone stacjonarne
szkolenie sportowe z dziećmi i młodzieżą w roku, w którym zostało przyznane.
7. Wynagrodzenie wypłacane jest w roku, w którym zostało przyznane w okresie od czerwca do
grudnia.
8. Imienne wnioski o przyznanie wynagrodzenia, wraz z listą zawodników objętych szkoleniem
w roku bieżącym, składają realizatorom zadania:
a) zainteresowane kluby, posiadające licencję właściwego pzs;
b) trener koordynator realizatora zadania w imieniu trenerów, instruktorów pracujących w ossm,
nsms i sms;
9. Wnioski muszą być opatrzone opinią trenera koordynatora sportu i kierownika wyszkolenia
realizatora zadania, a wnioski klubów dodatkowo opinią właściwego okręgowego związku
sportowego.
10. Wysokość wnioskowanego wynagrodzenia jest proporcjonalna do liczby zdobytych punktów.
11. Realizator zadania zawiera umowę na prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży:
a) na 1 miesiąc dla wypłat poniżej 3 000 zł;
b) na 2 miesiące dla wypłat od 3 000 zł do 6000 zł;
c) na 3 miesiące dla wypłat powyżej 6 000 zł do 9 000 zł;
d) na 4 miesiące dla wypłat powyżej 9 000 zł do 12 000 zł;
e) na 5 miesięcy dla wypłat powyżej 12 000 zł.
12. Maksymalna wartość wynagrodzenia dla trenera/instruktora nie może przekroczyć 15 000 zł brutto
rocznie i 3000 zł brutto miesięcznie (pochodne płacone przez realizatora zadania ze środków
MSiT).
13. Wypłatę wynagrodzenia wstrzymuje się w przypadkach, gdy trener lub instruktor:
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia lub nie prowadzi niezbędnej dokumentacji
szkoleniowej (po złożeniu wniosku przez trenera koordynatora danego sportu);
b) został zawieszony w prawach szkoleniowca przez organ statutowy jednostki zgodnie
z właściwym regulaminem sportowym.
14. Wypłatę wynagrodzenia wznawia się, jeżeli trener lub instruktor:
a) podejmie właściwą realizację programu szkolenia (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez
trenera koordynatora danego sportu);
b) odzyska prawa zawodowe;
c) realizuje szkolenie w sporcie młodzieżowym na terenie województwa, dla którego zdobył
punkty, a koordynator danego sportu złoży w jego imieniu wniosek.

15. W przypadku stwierdzenia przez MSiT, że wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nastąpiło
z przyczyn niezawinionych przez trenera lub instruktora, wynagrodzenie będzie wypłacone
w przyznanej wysokości.
16. MSiT może zażądać okazania dokumentacji potwierdzającej zdobyte uprawnienia do ubiegania
się o wynagrodzenie.

