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Regulamin przyznawania środków finansowych przez 

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w ramach rozszerzenia programu 

dofinansowania stu perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą „team 100” o 

dodatkowych 25 beneficjentów. 

 

 

§ 1 

1. Środki finansowe przyznawane są przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy 

we własnym imieniu lecz na rachunek Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, w oparciu 

o umowę powierniczą.  

2. Przyznane środki finansowe mają na celu wsparcie kolejnych 25 (dwudziestu pięciu) 

perspektywicznych polskich sportowców, uprawiających dyscypliny sportowe niezaliczane  

do sportów drużynowych, nie będących dotychczasowymi beneficjentami programu 

„team 100”,  w obszarze procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także w 

obszarze pozasportowym, aby umożliwić im łączenie kariery sportowej z nauką lub 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 

3. Środki finansowe mogą być wypłacane zawodnikom w młodzieżowych kategoriach 

wiekowych – juniora lub młodzieżowca, w wieku do 23 roku życia, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie regulacjami właściwych polskich związków sportowych 

lub regulacjami europejskich lub międzynarodowych federacji sportowych, zwanych dalej 

Beneficjentami. 

4. Środki finansowe są przeznaczone na zapewnienie Beneficjentom dodatkowych środków 

na wzmocnienie procesu szkolenia sportowego i pozasportowego lub na umożliwienie 

Beneficjentom zakupu niezbędnego sprzętu sportowego lub specjalistycznego, którego 

nie mogą otrzymać ze strony właściwego związku sportowego. 

5. Szczegółowy katalog kosztów, które mogą zostać pokryte ze środków finansowych, 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

6. Środki finansowe mogą być przyznawane Beneficjentom niezależnie do dofinansowania 

Beneficjentów z innych źródeł, w tym programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

§ 2 

1. Środki finansowe są przyznawane na wniosek wnioskodawcy oraz pod warunkiem: 

1) spełnienia przez wnioskodawcę warunków formalnych, o których mowa  

w § 4 niniejszego Regulaminu;  

2) dysponowania przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy odpowiednimi 

środkami finansowymi. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Oceny wniosków o przyznanie środków finansowych, pod kątem formalnym i 

merytorycznym, dokonuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministra 

Sportu i Turystyki oraz  eksperci posiadający kompetencje dające rękojmię prawidłowej 

oceny wniosków, zwana dalej Komisją.  

4. Odrzuceniu podlegają wnioski niespełniające wymagań formalnych, to jest złożone po 

terminie lub niekompletne. 
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5. Warunkiem rozpoznania wniosku pod kątem merytorycznym, jest uzyskanie pozytywnej 

oceny formalnej. 

6. Podstawowym kryterium oceny merytorycznej wniosku są wyniki sportowe osiągane w 

rywalizacji sportowej, a pomocniczymi wyniki badań diagnostycznych. 

7. Zastrzega się, że wysokość przyznanych środków finansowych w okresie obowiązywania 

umowy o przyznanie środków finansowych nie może przekroczyć kwoty brutto 40.000,00 

zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, zero groszy) dla jednego Beneficjenta . 

8. Od decyzji Komisji, o pozytywnej bądź negatywnej ocenie zgłoszonych wniosków, nie 

przysługuje środek odwoławczy.  

 

§ 3 

Wnioski wraz z załącznikami (oświadczeniem Beneficjenta lub jego opiekuna prawnego/rodzica 

o spełnianiu wymogów wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu), należy złożyć w formie 

elektronicznej, na adres team100@insp.waw.pl, bądź w formie pisemnej do siedziby Instytutu 

Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, pod adresem ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, 

do dnia 22 listopada 2017r. 

 

§ 4 

1. Wymogami formalnymi, których spełnienie przez Beneficjenta jest niezbędne w celu 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku są: 

1) status członka kadry narodowej polskiego związku sportowego,  

2) posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego 

sportu; 

2. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, oświadczenia potwierdzające stan o 

którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, winny zostać zeskanowane i 

dołączone do wniosku.  

 

§ 5 

1. Po podjęciu decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego, z Beneficjentem lub z jego  

rodzicem lub opiekunem prawnym, działającym w imieniu i na rzecz Beneficjenta 

zostanie zawarta umowa.  

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.   

 

§6 

1. Umowa będzie mogła zostać rozwiązana w każdym czasie przez Instytut Sportu – 

Państwowy Instytut Badawczy w przypadku wstrzymania finansowania programu „team 
100”. 

2. Instytut będzie mógł w każdym czasie odwołać przyznane darowizny jeżeli Beneficjent 

dopuścił się rażącej niewdzięczności. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że za 

przypadki rażącej niewdzięczności będzie się uważać sytuacje kiedy Beneficjent:   

1) zostanie wykluczony z kadry narodowej; 
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2) będzie zaniedbywać treningi, zgrupowania lub zawody sportowe; 

3) będzie osiągać wyniki gorsze od założonych i ustalonych dla danego Beneficjenta 

w dacie zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych;   

4) zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa; 

5) nie przedstawi w terminie sprawozdania z wydatkowania środków finansowych; 

6) dopuści się naruszenia postanowień Kodeksu Beneficjenta Programu 

dofinansowania stu perspektywicznych  polskich sportowców pod nazwą 

„team100”. 

3. Szczegółowe regulacje dotyczące odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, są 

wskazane w umowie o przyznanie środków finansowych z Beneficjentem   

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Katalog kosztów. 

2. Wzór wniosku. 

3. Wzór umowy o przyznanie środków finansowych.. 


