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team100 – wnioski po dwóch
latach działania programu
RADOSŁAW SARNECKI

Geneza programu team100

● team100 to Program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki,
realizowany we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym
● Program team100 funkcjonuje od 1 lipca 2017 roku. Początkowo obejmował 100
Beneficjentów.
● Liczbę Beneficjentów programu team100 powiększano kilkukrotnie. W styczniu 2018 roku
dołączono do programu sportowców sportów paraolimpijskim. Obecnie w programie
wspieranych jest 250 zawodników.

Beneficjenci programu team100

213 zawodników reprezentujących dyscypliny olimpijskie
37 zawodników reprezentujących sporty paraolimpijskie.

● W programie bierze udział
oraz

● Średni wiek Beneficjenta:
○ 21 lat i 6 miesięcy wśród zawodników sportów olimpijskich
○ 25 lat i 5 miesięcy wśród zawodników sportów paraolimpijskich
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Zasady funkcjonowania programu team100

● Współpraca trzech różnych osobowości prawnych: Ministerstwo (administracja rządowa), PFN
(fundacja), Instytut Sportu – PIB (instytut badawczy)

● Konstrukcja prawna: mechanizm fiducji upoważniającej. Realizacja programu na podstawie umowy
powierniczej pomiędzy fundatorem a operatorem programu.

● Instytut, jako Operator zarządza mieniem Fundacji poprzez rachunek powierniczy, działa w imieniu
własnym lecz na rzecz Fundacji.

● Instytut jako Operator zawiera umowę darowizny z Beneficjentem, z uwzględnieniem okresów
kwartalnych rozliczeń i mechanizmów konwalidacji darowizny – rozwiązanie korzystne dla
Beneficjentów w zw. z kwestiami podatkowymi (wsparcie NSA).

Zasady uczestnictwa w team100

● Do programu team100 przyjmowani są zawodnicy, których dotychczasowy rozwój
sportowy daje rękojmię uzyskania wysokich notowań podczas wydarzeń sportowych o
europejskim i międzynarodowym zasięgu, w tym igrzysk olimpijskich.
● Oprócz spełnienia warunków formalnych (przynależność do kadry, aktualne orzeczenie
lekarskie, a w przypadku sportów olimpijskich przynależność do reprezentacji
młodzieżowych kategoriach wiekowych – juniora lub młodzieżowca) zawodnik musi
uzyskać pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej powoływanej przez Dyrektora Instytutu
Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zasady uczestnictwa w team100
Instytut jako Operator zawiera umowę darowizny z Beneficjentem, z uwzględnieniem okresów kwartalnych
rozliczeń i mechanizmów konwalidacji darowizny – rozwiązanie korzystne dla Beneficjentów w zw. z
kwestiami podatkowymi (wsparcie NSA)
Instytut będzie mógł w każdym czasie odwołać darowiznę bądź darowizny, jeżeli Beneficjent dopuścił się
rażącej niewdzięczności. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że za przypadki rażącej niewdzięczności
będzie się uważać w szczególności sytuacje kiedy Beneficjent:

● zostanie wykluczony z kadry narodowej;
● będzie zaniedbywać treningi, zgrupowania lub zawody sportowe;
● będzie osiągać wyniki gorsze od założonych i ustalonych dla danego Beneficjenta w dacie zawarcia
niniejszej Umowy;

● zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa;
● nie przedstawi w terminie sprawozdania z wydatkowania środków finansowych;
● dopuści się naruszenia postanowień Kodeksu Beneficjenta Programu dofinansowania dwustu
pięćdziesięciu perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą team100
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Innowacyjny sposób obsługi Beneficjenta

Całość procesu rekrutacji Beneficjenta
w programie odbywa się za pośrednictwem
platformy internetowej.
Każdy Beneficjent ma własne indywidualne konto,
umożliwiające śledzenie jego sukcesów
na arenie sportowej.
Platforma umożliwia również procesy weryfikacji
zgłoszeń, planowania i kontroli realizacji
wydatkowania przyznanych środków.

Wydatki Beneficjentów

● Beneficjenci mogą przeznaczać środki na cele
związane z:
○ Rozwojem sportowym
○ Rozwojem pozasportowym
● Około 75% wydatków Beneficjentów jest
przeznaczona na cele związane
z rozwojem sportowym

Wydatki sportowe Beneficjenta programu

● Wydatki na rozwój sportowy obejmują:
○ konsultacje z trenerem, dietetykiem,
○ sprzęt specjalistyczny,
○ sprzęt sportowy i osobisty, w tym ubezpieczenie sprzętu,
○ leki, suplementy diety, odżywki,
○ wpisowe na zawody,
○ zgrupowania lub zawody krajowe/zagraniczne.
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Wyniki sportowe Beneficjentóww
podziale na rangę imprezy

Ranga imprezy

Medale złote

Medale srebrne

Medale brązowe

Mistrzostwa Świata

2

13

11

Mistrzostwa Europy

18

21

26

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata

2

2

5

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy

26

15

27

Mistrzostwa Świata Juniorów

6

12

10

Mistrzostwa Europy Juniorów

7

10

24

Imprezy równoważne (PŚ)

6

6

3

Razem

67

79

106

Wszystkich

252

Strona internetowa + media społecznościowe

Promocja i marketing - SKSonTour

● Byli z nami: Mateusz Rzeźniczak, Rafał Mikołajczyk, Tymoteusz Zimny, Monika
Belczewska.
● Młodzi sportowcy spotkali się z uczestnikami Programu SKS podczas SKSonTour.
Razem z SKSiakami przeszli obwód stacyjny, podczas którego wykonywali testy
sprawnościowe oraz próbowali różnych form aktywności. Rafał Mikołajczyk
poprowadził zajęcia na Stacji Mistrzów i opowiedział swoją sportową historię.
● Wszyscy Beneficjenci zaangażowali się w działania w social media zachęcając dzieci
i młodzież do uczestnictwa w zajęciach SKSonTour i wydarzeniach takich jak
SKSonTour.
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Wnioski
● nastąpiła efektywna alokacja zasobów finansowych z III sektora do systemu sportu
młodzieżowego
● przyjęta struktura podmiotowa programu umożliwia efektywne i elastyczne kierowanie
strumienia finansowania, aby wypełnić przyjęte cele programu
● skutecznie wprowadzono innowacyjne mechanizmy finansowego wsparcia rozwoju młodych,
perspektywicznych sportowców poprzez nowe na polskim gruncie sportu konstrukcje prawne i
narzędzia teleinformatyczne do zarządzania projektem i zasobami projektu
● wdrożone mechanizmy są efektywne kosztowo i wypełniają zobowiązania kontrolnosprawozdawcze fundatora
● analiza struktury wydatków Beneficjentów wskazuje na adekwatne wykorzystanie środków na
potrzeby rozwoju sportowego i pozasportowego zawodników
● zrealizowano cele synergistyczne, w tym sportowcy ambasadorami Polski.

Dziękujemy za uwagę

RADOSŁAW SARNECKI
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