Podstawowe informacje
Program szkolenia Zaplecza Kadry Narodowej w 2019 roku
Proponowany podział środków na realizację zadania
Polski Związek Lekkiej Atletyki realizując program szkolenia „Zaplecza Kadry Narodowej” pragnie
poinformować, że wzorem poprzednich lat na realizację zadania zaplanowano środki na poziomie 3,4 mln zł.
Głównym partnerem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w realizacji programu szkolenia Zaplecza Kadry
Narodowej są Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki.
Dbając o prawidłowy proces rocznego programu szkolenia ZKN (planowanie, realizacja oraz rozliczenie),
PZLA zabezpieczy wynagrodzenie dla osoby koordynującej ZKN z ramienia WZLA oraz środki pośrednie,
które w podstawowym stopniu zabezpieczą rozliczenie przez WZLA.
Wzorem 2018 roku zaplanowana jest konsultacja selekcyjno-diagnostyczna, która będzie kolejnym etapem
podnoszenia poziomu selekcji zawodników oraz badania selekcyjne do ZKN na 2019 rok.
Składowe podziału środków zostały przygotowane na podstawie poniższych danych:
▪

Liczba punktów WSDiM w kategorii wiekowej Młodzieżowca, Juniora i Juniora Młodszego w latach
2015-2018 – 55% przyznanych środków na szkolenie.

▪

Liczba zawodników punktujących we wszystkich konkurencjach WSDiM w kategorii wiekowej
Młodzieżowca, Juniora i Juniora Młodszego w latach 2015-2018 – 20% przyznanych środków na
szkolenie.

▪

Liczba zawodników ZKN zakwalifikowanych do szkolenia centralnego w kategoriach młodzieżowych
w latach 2016-2019 – 22.5% przyznanych środków na szkolenie.

▪

Liczba zawodników ZKN zakwalifikowanych do szkolenia ZKN centralnie i makroregionalnie
w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych w kategoriach młodzieżowych w 2019 roku – 2.5%
przyznanych środków na szkolenie.

▪

Kwota bazowa na poziomie 10 tyś zł na każde województwo - zabezpieczenie środków na
podstawowy rozwój lekkiej atletyki w województwach o niższym poziomie sportowym.

W związku ze zwiększającymi się stałymi kosztami obsługi zadania przez WZLA dokonano zmiany
określania kosztów pośrednich w zależności od wysokości środków bezpośrednich na szkolenie ZKN:
WZLA obsługa finansowa w WZLA

Środki bezpośrednie na szkolenie

WZLA obsługa finansowa w PZLA

5,25%

240 100,00 i powyżej

2,00%

5,50%

200 100,00-240 000,00

2,10%

5,75%

160 100,00-200 000,00

2,20%

6,00%

120 100,00-160 000,00

2,30%

6,25%

80 100,00-120 000,00

2,40%

6,50%

40 100,00-80 000,00

2,50%

6,75%

40 000,00 i poniżej

2,60%

Podstawowe informacje dotyczące podziału środków w 2019 roku:
Podział środków pośrednich do obsługi zadania zgodnie ze wskazaniem przez województwo.
Środki bezpośrednie na realizację szkolenia ZKN, które zostaną przekazane województwom na podstawie
analizy skuteczności startowej i wynikowej zawodników ujętych w składzie ZKN (miejsce i wynik

do 12.07.2019). Przekazane środki do województw z pozycji F winny stać się podstawą do planowania
organizacji akcji szkoleniowych w IV kwartale (planowanie pełnej kwoty 10% na województwo).
Środki z województw, których zawodnicy nie spełnią wyznaczonych norm wynikowych i skuteczności
startowej będą stanowić podstawę organizacji badań selekcyjnych i organizacji centralnej akcji selekcyjnodiagnostycznej ZKN w poszczególnych blokach konkurencji.
Normy wynikowe uzyskane do 12.07.2019 – załącznik „Wskaźniki wynikowe do szkolenia w Zapleczu Kadry
Narodowej”. Zawodnik winien uzyskań normę wynikową zgodną z wiekiem kalendarzowym w 2019 roku
(np. zawodnik z rocznika 2002 wskaźnik dla 17 lat).
Wskaźniki skuteczności startowej na MP 2019:
Impreza
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Miejsce MP do
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Środki bezpośrednie na realizację szkolenia ZKN, które zostaną przekazane województwom na podstawie
analizy skuteczności startowej zawodników ujętych w składzie ZKN (miejsce i wynik do 12.07.2019).
Przekazane środki do województw winny stać się podstawą do planowania organizacji akcji szkoleniowych
w okresie listopadowo-grudniowym (planowanie pełnej kwoty 10% na województwo).
Wynagrodzenie koordynatorów:
Środki bezpośrednie na szkolenie
240 100,00 i powyżej

Wynagrodzenie (miesięcznie)
1 800,00

200 100,00-240 000,00

1 600,00

160 100,00-200 000,00

1 400,00

120 100,00-160 000,00

1 200,00

80 100,00-120 000,00

1 000,00

40 100,00-80 000,00

800,00

40 000,00 i poniżej

600,00

Wynagrodzenie koordynatorów i opiekunów w konkurencjach prowadzonych centralnie:
Środki bezpośrednie na szkolenie
Chód sportowy

Wynagrodzenie (miesięcznie)
600,00

Biegi przez płotki

600,00

Wielobój

200,00

Wynagrodzenie koordynatorów i opiekunów w konkurencjach prowadzonych makroregionalnie:
Środki bezpośrednie na szkolenie
Skok o tyczce – makro A-B-C

Wynagrodzenie (miesięcznie)
400,00

Skok o tyczce - makro

200,00

Rzut młotem

200,00

Zabezpieczenie pozostałych pozycji planu w zakresie rzeczowo–finansowym tj. ubezpieczenie i badania
zawodników, wynagrodzenie koordynatorów, koszty spotkań z koordynatorami, doszkalanie kadry
trenerskiej realizacja po stronie PZLA.
Szkolenie makroregionalne i centralne

Środki bezpośrednie na realizację szkolenia ZKN w makroregionach i centralnie obciążają województwa na
poziomie 100,00zł/ planowany 1 osobodzień. Łączny maksymalny koszt województw przy założeniu 100%
uczestnictwa w akcjach zamieszczono w kolumnie Ł. Na podstawie realizacji szkolenia (pobyt na akcjach
szkoleniowych) do dnia 31.07.2019 zostanie przekazana informacja o faktycznie wykorzystanych środkach
finansowych.
Planowane środki na szkolenie ZKN w województwach
W kolumnie M przedstawiono planowane środki finansowe na realizację szkolenia przez województwa
w ramach ZKN (bez ujęcia szkolenia makroregionalnego i centralnego).
Program szkolenia Zaplecza Kadry Narodowej w 2019 roku
Program organizacji szkolenia ZKN winien być planowany dla całego województwa lub dla wybranego bloku
konkurencji (brak zgody na szkolenie grup klubowych).
Program organizacji szkolenia ZKN to propozycja WZLA, którą podpisuje trener koordynujący ZKN
i zatwierdza przedstawiciel WZLA.
W wyjątkowych sytuacjach pion szkolenia PZLA na wniosek trenera koordynującego ZKN może wyrazić
zgodę na:
▪

włączenie zawodnika ZKN do akcji KN,

▪

wyrazić zgodę na opiekę szkoleniowca w trakcie akcji kadry narodowej nad zawodnikami ZKN pod
warunkiem, gdy nie spowoduje to obniżenia jakości prowadzonego szkolenia w ramach KN.

Program organizacji szkolenia akceptuje pod względem merytorycznym i finansowym pion szkolenia
i Zarząd PZLA.
Dopłaty uczestników do akcji ZKN
W związku z wyższymi kosztami organizacji akcji szkoleniowych, aby utrzymać planowane szkolenie oraz
zapewnić jak najlepsze warunki i opiekę w planowanych działaniach szkoleniowych ustala się następujące
minimalne dopłaty zawodnika do osobodnia szkoleniowego:
•

10,00zł za pobyt poza COS-em (np. na akcji w terminie 10-20.02 każdy uczestnik dokonuje dopłaty
100,00zł na wskazane konto WZLA).

•

20,00zł za pobyt w COS-ie (np. na akcji w terminie 10-20.02 każdy uczestnik dokonuje dopłaty
200,00zł na wskazane konto WZLA).

Zebrane środki finansowe winny zostać wykorzystane na realizację programu szkolenia ZKN poprzez koszty
pośrednie lub bezpośrednie.
Dodatkowe środki winny zostać zaplanowane w rocznym preliminarzu kosztów bezpośrednich oraz
rozliczane jako wkład własny przy poszczególnych akcjach ZKN.
Konsultacja selekcyjno-diagnostycznej ZKN – 3-6.10.2019 Spała
Celem konsultacji jest wyselekcjonowanie utalentowanej młodzieży pod kątem dalszego rozwoju do
mistrzostwa sportowego włącznie. W konsultacji wezmą udział zaproponowani zawodnicy przez trenerów
koordynatorów ZKN oraz trenerów współpracujących (blokowych) przez poszczególne województwa.

Udział w konsultacji w Spale jest dodatkowym elementem selekcji i głównym ogniwem łączącym szkolenie
Zaplecza Kadry Narodowej z Kadrą Narodową. W ostatnich latach zwiększa się skuteczność startowa
i wynikowa zawodników ZKN oraz przepływ zawodników z ZKN do KN.
W konsultacji wezmą udział szkoleniowcy szkolenia wojewódzkiego, którzy poprzez udział w wykładach
i zajęciach praktycznych będą mogli podnieść kwalifikacje oraz poznać proponowane rozwiązania
metodyczno-szkoleniowe przez zaproszonych wykładowców
Spotkania z trenerami koordynatorami w 2019 roku:
Lp.

Impreza

Termin

Miejsce

1.

PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 & U20

09.02.2019

Toruń

2.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w lekkiej atletyce

10.07.2019

Zielona Góra

3.

PZLA Mistrzostwa Polski U16

21.09.2019

Tarnów

Wojewódzkie konferencje metodyczno-szkoleniowe
Polski Związek Lekkiej Atletyki pragnie zintensyfikować działania celem wzmocnienia organizowanej
w poszczególnych

województwach

konferencji

metodyczno-szkoleniowej.

Proponowanym

terminem

konferencji jest IV kwartał 2019 roku oraz łączenie się województw celem podwyższenia poziomu wymiany
poglądów szkoleniowych.
Korekty list szkolonych zawodników Zaplecza Kadry Narodowej w 2019 roku:
Lp.

Termin zgłoszeń nowych zawodników do ZKN

1.

do 25.03.2019 - po akceptacji PZLA zmiana wchodzi w życie w dniu 01.04.2019

2.

do 10.06.2019 - po akceptacji PZLA zmiana wchodzi w życie w dniu 17.06.2019

Wykaz szkolonych zawodników ZKN oraz ich korekty muszą być zaakceptowane i zatwierdzone przez pion
szkolenia PZLA i Zarząd PZLA.
Badania lekarskie – orzeczenia o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki
W związku z kontynuacją internetowego systemu gromadzenia książeczek zdrowia sportowca/ orzeczeń
o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki w ramach umów zleconych przez MSiT, kluby zobowiązane są do
wprowadzenia

w

„INTERNETOWYM

SYSTEMIE

LICENCJI

I

ZGŁOSZEŃ

PZLA”

skanów książeczek

zdrowia/ orzeczeń o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki przez zawodników uczestniczących w szkoleniu
ZKN (wszyscy zaakceptowani przez pion szkolenia PZLA zawodnicy ZKN).
Czytelny skan badań należy załączyć w systemie oraz wprowadzić datę ważności badań.
W przypadku książeczek lekarskich dwustronnych obie strony książeczki muszą zostać podpisane imieniem
i nazwiskiem zawodnika oraz załączone jako jeden dokument.
Brak ważnych badań będzie skutkował wykreśleniem zawodnika z planowanych akcji szkoleniowych oraz
uniemożliwi zgłoszenie do zawodów w systemie elektronicznym.
Wprowadzone dane podlegać będą weryfikacji i akceptacji przez koordynatorów wojewódzkich oraz PZLA.
Wymogi nałożone na kluby są zgodne z obowiązującymi umowami z MSiT według których zawodnicy objęci
programem szkolenia muszą posiadać orzeczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uprawiania sportu.

Od dnia 12 stycznia 2019 roku zawodnicy biorący udział w w/w programach szkoleniowych nie posiadający
zweryfikowanych badan lekarskich nie będą mogli brać udziału w szkoleniu oraz we współzawodnictwie
sportowym w ramach PZLA.
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Przed pierwszą akcją szkoleniową oraz nie później niż do 28 lutego 2019 roku trener koordynator ZKN
zobowiązany jest do przekazania wszystkich oryginalnych oświadczeń o ochronie danych osobowych do
PZLA.
Brak wysłania oryginału oświadczenia o ochronie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału
w programie szkolenia ZKN.
Zestawienie stawek - środki bezpośrednie:
Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj kosztu
pobyt w COS OPO
zakwaterowanie i wyżywienie poza COS OPO - za zgodą MSiT
opłaty klimatyczne/ miejscowe
wynajem obiektów sportowych poza COS OPO
odnowa biologiczna

6a

Kadra szkoleniowa na akcjach w okresie wolnym od pracy
zawodowej

6b

Kadra szkoleniowa na akcjach w okresach pracy zawodowej

7

Osobowy i bezosobowy fundusz płac /poza akcjami szkoleniowymi/

8

Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego

Stawka
zgodnie z decyzją COS OPO
do 100,00zł/ osobodzień
zgodnie z cennikiem
średnia do 10,00zł/ osobodzień
średnia do 10,00zł/ osobodzień
Trener PZLA - do 140,00zł/ dzień
Instruktor PZLA - do 120,00zł/ dzień
Trener PZLA - do 160,00zł/ dzień
Instruktor PZLA - do 140,00zł/ dzień
średnia do 500,00zł/ msc
do 10% środków bezpośrednich ze
wskazaniem dla kogo dokonany jest zakup
- zgodnie z przyjętym rocznym
preliminarzem

Zestawienie stawek - środki pośrednie:
Lp.
1
2
3

Rodzaj kosztu

Stawka
Wynagrodzenie za obsługę zadania powinno stanowić wartość
Wynagrodzenie za obsługę zadania.
adekwatną do stopnia pracy przy realizacji zadania (zgodnie
z wynagrodzeniem rynkowym)
Pokrycie kosztów wynajęcia lokalu powinien stanowić wartość
Wynajem lokalu
adekwatną do stopnia wykorzystania przy realizacji zadania.
Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów Pokrycie kosztów wynajęcia lokalu powinien stanowić wartość
i urządzeń biurowych oraz programów
adekwatną do stopnia wykorzystania przy realizacji zadania.
komputerowych.
Zgodnie z przyjętym rocznym preliminarzem (ceny rynkowe)

Proponowany podział środków Zaplecza Kadry Narodowej w 2019 roku
Realizator
Województwa
Województwa
Województwa
PZLA
PZLA
PZLA
PZLA

Zadanie
ZKN – szkolenie sportowe (wojewódzkie, makroregionalne i centralne)
ZKN – ubezpieczenie zawodników NNW i szkoleniowców NNW i OC
ZKN - koszty pośrednie
ZKN – badania selekcyjne
ZKN - konsultacja selekcyjno-diagnostyczna – konferencje metodycznoszkoleniowe – akcje szkoleniowe - inne
ZKN - koordynatorzy
ZKN - koszty pośrednie
Suma

Kwota
2 500 000,00zł
14 000,00zł
118 000,00zł
80 000,00zł
160 400,00zł
285 600,00zł
186 000,00zł
3 344 000,00 zł

