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1. Wprowadzenie (kultura fizyczna i sport – definicje) 

 
Kultura fizyczna to dziedzina życia społecznego, a od pewnego czasu także 

gospodarczego, której rozwój na przełomie XX i XXI w. znacząco się zdynamizował. Kultura 

fizyczna rozumiana jako konglomerat różnych form działań człowieka związanych z 

aktywnością ruchową, jest synonimem tego, co w kulturze anglosaskiej nazywane jest 

sportem. A zatem różne formy aktywności fizycznej człowieka rozpatrywane w kontekście 

kulturowym będziemy rozumieli jako kulturę fizyczną. W polskiej tradycji kulturę fizyczną 

tworzą: sport dla wszystkich, czyli wychowanie fizyczne, rekreacja ruchowa i turystyka 

aktywna, sport klasyfikowany (inaczej amatorski) oraz sport kwalifikowany mający wymiar 

olimpijski i profesjonalny. Do kultury fizycznej zalicza się także sport niepełnosprawnych, 

rozumiany jako środek (rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia) oraz cel – czyli sport 

kwalifikowany (paraolimpijski). 

Dynamiczny rozwój różnych form kultury fizycznej spowodował, że przestała być ona 

postrzegana jedynie w sensie autotelicznym jako sposób spędzania wolnego czasu, swoiste 

hobby czy zabawa, lecz stała się ważnym elementem życia społecznego i gospodarczego. 

Różne formy aktywności ruchowej ludzi stały się ważnym instrumentem rozwoju kapitału 

ludzkiego, dynamizującym życie społeczne i gospodarcze. Nowy sposób postrzegania roli 

kultury fizycznej w rozwoju regionu powoduje, że dziedzina ta staje się obszarem 

koniecznych inwestycji, które ze względu na specyfikę inwestowania w ludzi nie zwrócą się 

co prawda natychmiastowo, ale w perspektywie kilku lat dadzą widoczne i trwałe efekty 

społeczne i gospodarcze. Niewątpliwie sport ze względu na bogactwo form jest popularnym 

rodzajem aktywności nie tylko fizycznej, ale także społecznej i organizacyjnej człowieka – 

niezależnie od wieku, poziomu sprawności psychofizycznej i intelektualnej czy statusu 

społecznego. Jest też bogatym źródłem bodźców wychowawczych i rozwojowych szeroko 

stosowanych w formie zinstytucjonalizowanej.  

Sport stymuluje wśród swoich uczestników i sympatyków rozwój postaw prospołecznych, 

w tym pozytywny emocjonalny i intelektualny stosunek do aktywności społecznej. Sport jest 

też celem działania osób w nim uczestniczących. Tak jest w przypadku aktywności 

rozumianej jako dyscyplina sportu.  

Dynamiczny rozwój sportu spowodował zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną 

instytucji publicznych różnego szczebla. Realizując politykę prospołeczną i prozdrowotną, 

podmioty samorządowe w coraz szerszym zakresie wspierają te przedsięwzięcia, które 

dynamizują rozwój kultury fizycznej i sportu, i jednocześnie nadają temu rozwojowi kierunek 

społecznie pożądany (ograniczają patologie w obszarze sportu). 

Uwzględniając strategiczne znaczenie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu, 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o konieczności opracowania 
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programu rozwoju w tym zakresie, będącej jednym z elementów Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego do 2030 roku. 

Przystępując do opracowania „Programu Rozwoju Sportu w Województwie 

Dolnośląskim”, przyjęto kilka kryteriów. Założono przede wszystkim, że w możliwie szerokim 

zakresie program powinien być programem pionierskim. Przyjęto, że proponowane w niej 

rozwiązania będą innowacyjne i umożliwią Dolnemu Śląskowi uzyskanie pozycji lidera w 

zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu co najmniej w skali krajowej. Założono także, że w 

opracowaniu zostaną wykorzystane rozwiązania, które sprawdziły się w innych państwach, 

np. w Australii, Anglii, Niemczech czy Czechach, i które winny być dostosowane do 

specyficznych polskich warunków, a zatem w niektórych aspektach proponowane działania 

będą realizować strategię podążania za liderami. Przyjęto również, że priorytety zawarte w 

Programie, a zwłaszcza działania pozwalające na ich realizację, będą tak konstruowane, aby 

pozwalały na aktywną interakcję Samorządu Województwa Dolnośląskiego z otoczeniem, 

przez co zapewnią elastyczność Programu. Założono także, że Program powinien 

umożliwiać dywersyfikację działań prowadzących do jego realizacji. Powinien więc on 

uwzględniać możliwości sytuacyjnego tworzenia nowych działań i obszarów, a w 

konsekwencji budowy struktur sieciowych. 

 „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim” jest dokumentem, którego 

głównym zadaniem jest określenie katalogu priorytetowych celów i zadań związanych z 

rozwojem kultury fizycznej i sportu na Dolnym Śląsku. Racjonalne i efektywne zarządzanie 

strategiczne tym rozwojem wymaga precyzyjnego wyznaczenia elastycznych granic, w 

których będą poruszać się partnerzy uczestniczący w realizacji Programu. Sformułowany w 

tym dokumencie katalog priorytetów może i powinien być traktowany jako sygnał wysyłany 

do organizatorów sportu, jako swoista podpowiedź, jakiego rodzaju inicjatywy mogą liczyć na 

finansowe i organizacyjne wsparcie ze strony Samorządu Województwa. Dokument ten ma 

również inspirować organizatorów sportu i dopomóc im w opracowywaniu projektów 

zgodnych ze strategicznymi priorytetami. 

Został tak skonstruowany, aby przyjęte priorytety, a zwłaszcza działania umożliwiające 

ich realizację, zostały przedstawione w sposób skwantyfikowany (wymierny). Pozwoli to na 

systematyczną ewaluację poziomu jej realizacji i wprowadzanie niezbędnych korekt lub 

modyfikacji. 

Odbiorcami „„Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”  są 

samorządowcy wszystkich szczebli odpowiedzialni za rozwój sportu, dolnośląskie związki 

sportowe oraz inni partnerzy. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że dokument ten 

skierowany jest również do partnerów niezrzeszonych, a więc nie tylko do instytucji 

spełniających wąskie, formalno-prawne kryteria. 

Dokument składa się z kilku logicznie powiązanych części. Po wprowadzeniu, w którym 

zdefiniowano kulturę fizyczną i sport, przedstawiono metodologię tworzenia Programu. 
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Następnie w ujęciu systemowym zarysowano założenia strategiczne zarządzania kulturą 

fizyczną i sportem na Dolnym Śląsku. Wykorzystując metodę SWOT dokonano analizy szans 

i zagrożeń płynących z otoczenia sportu, a także silnych i słabych stron tej dziedziny życia 

społecznego. W kolejnej części dokumentu wyznaczono misję i wizję kultury fizycznej i 

sportu oraz opis procesu strategicznego zarządzania nią. Ostatnią, zasadniczą część 

dokumentu, stanowi opis celów strategicznych i działań umożliwiających ich realizację. W 

przypadku każdego celu strategicznego przeprowadzono analizę stanu obecnego, a 

następnie zidentyfikowano działania umożliwiające realizację danego celu. Wysoki, jak na 

wymogi dokumentu strategicznego, poziom szczegółowości opisu działań jest bardzo 

precyzyjnym wyznacznikiem do opracowania projektów, których realizacja umożliwi 

osiąganie celów strategicznych.  

 

2. Metodologia tworzenia Programu – metoda ekspertów 

 
Do prac przy opracowaniu „Programu Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”  

zaproszono osoby uznawane w środowiskach za ekspertów z zakresu różnych aspektów 

sportu. Stworzony przez nich zespół problemowy systematycznie pracował nad strategią, 

wykorzystując metody pozwalające na racjonalizację prac, tj. metodę „burzy mózgów” oraz 

„delficką” – umożliwiającą obiektywizowanie poglądów i propozycji poszczególnych 

ekspertów przez kolejne fazy ich przybliżania.  

 

Członkowie Zespołów Eksperckich opracowujący Program (osoby wymienione w kolejności 

alfabetycznej): 

Ryszard Bartoszewicz, Przemysław Bednarek, Jerzy Bocheński, Michał Dul, Jan Dżugaj, 

Krzysztof Głowacki, Stanisław Gołębiowski, Stanisław Grędziński, Sławomir Kownacki, Rafał 

Kubacki, Andrzej Kupczyk, Lesław Nowacki, Lesław Noworól, Mieczysław Olejnik, 

Przemysław Pachla, Zdzisław Paliga, Łukasz Panfil, Przemysław Pochłód, Jarosław 

Pytkowski, Andrzej Rusko, Wojciech Seidel, Jacek Stodółka, Adam Szymczak, Mieczysław 

Szynkarowski, Marcin Ściślak, Józef Tracz, Łukasz Tur, Grzegorz Widanka, Marcin 

Wyszkowski, Arkadiusz Zagrodnik, Tomasz Zatoński, Katarzyna Ziobro-Franczak. 

 

Oprócz tego powołano specjalny Komitet Honorowy, żeby skorzystać też z opinii osób 

pełniących w sporcie różne ważne funkcje, posiadające wysoką pozycję społeczną i 

wizerunkową oraz cieszące się dużym zaufaniem w środowisku. Dzięki temu nadano 

Programowi jeszcze większy prestiż. 

 

Członkowie Komitetu Honorowego powołanego do prac nad „Programem Rozwoju Sportu w 

Województwie Dolnośląskim :  
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Witold Bańka, Mieczysław Łopatka, Gabriel Łasiński, Marek Mędraś, Marian Noga, 

Małgorzata Sekułowicz, Marian Dymalski, Andrzej Czamara, Piotr Ponikowski, Michał Pol, 

Michał Olszański, Julian Gozdowski, Józef Lisowski, Andrzej Bryl, Andrzej Rokita, Robert 

Śmigielski, Dariusz Miłek, Grzegorz Dzik, Tomasz Kurzewski, Justyna Kowalczyk, Krzysztof 

Ignaczak. 

 

Opracowanie wersji roboczej Programu: Wojciech Biliński, Łukasz Panfil 

 

Raport na temat sportu na Dolnym Śląsku, który był podstawą dla Analizy SWOT, opracował 

Instytut Badawczy IPC.  

 

Należy również zaznaczyć, że w pracach nad Programem wzorowano się na projekcie 

„Strategii Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Dolnym Śląsku”, który został opracowany 

kilka lat temu. On również został opracowany za pomocą metody ekspertów. W skład 

zespołu wchodzili wtedy: 

Ryszard Panfil (koordynator), Eugeniusz Bolach, Wojciech Głowacki, Jakub Kalinowski, 

Lesław Kulmatycki, Piotr Matecki, Marcin Przychodny, Edward Superlak, Adam Szymczak, 

Andrzej Włodarczyk. 

 

3. System strategicznego zarządzania kulturą fizyczną i sportem na 

Dolnym Śląsku 

3.1. Analiza SWOT 

Na podstawie dokonanej przez ekspertów diagnozy głównych aspektów sportu w 

województwie dolnośląskim zidentyfikowano szanse i zagrożenia rozwoju sportu w regionie 

oraz mocne i słabe strony tej dziedziny życia społecznego. Podczas analizy obecnej sytuacji 

wykorzystano metody „burzy mózgów” oraz metodę delficką umożliwiającą przybliżanie opinii 

prezentowanych przez ekspertów. W opracowaniu uwzględniono otoczenie sportu 

przedstawiając szanse, zagrożenia z niego płynące oraz mocne i słabe strony sportu jako 

zjawiska społecznego. 

3.1.1 Otoczenie sportu – szanse i zagrożenia 

Otoczenie sportu 

szanse zagrożenia 

 imprezy sportowe o zasięgu krajowym lub 

międzynarodowym;  

 sztywne struktury administracji sportowej  

i rozbudowana biurokracja; 
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Otoczenie sportu 

szanse zagrożenia 

 zwiększające się zainteresowanie sektora 

prywatnego inwestowaniem w kulturę 

fizyczną i sport; 

 możliwości finansowania inwestycji 

sportowych zarówno ze źródeł 

zewnętrznych jak i wewnętrznych; 

 korzystna sytuacja gospodarcza regionu i 

poprawiająca się sytuacja ekonomiczna 

mieszkańców, skłaniająca do inwestowania 

w „zdrowy tryb życia” oraz w dzieci i 

młodzież;  

 postrzeganie sportu jako produktu, 

powiązane z  sukcesami sportowymi 

klubów i zawodników na arenie krajowej i 

regionalnej, które są dźwignią promocji 

sportu i aktywności fizycznej oraz promują 

region na zewnątrz i do wewnątrz;  

 rozwój specjalistycznego kształcenia 

sportowego na poziomie szkół 

podstawowych i średnich – oferującego 

pełen cykl kształcenia szkolnego oraz 

sportowego, 

 rosnące zainteresowanie aktywnym 

spędzaniem wolnego czasu w formie sportu 

lub rekreacji, w tym także wśród osób w 

wieku senioralnym 

 

 chuligaństwo i korupcja, zniechęcające do 

uczestnictwa w działalności klubów 

sportowych podmiotów prywatnych; 

 zróżnicowanie województwa pod względem 

ekonomiczno-społecznym; 

 ewolucja instytucji sportowych w kierunku 

instytucji socjalnych a nie 

„efektywnościowych”; 

 partykularyzm instytucji różnego szczebla; 

 „drenaż” środowiska utalentowanych 

sportowców i w rezultacie ich migracja poza 

województwo, ucieczka osób kształcących 

się na dalszym poziomie nauczania do 

regionów oferujących im rozwijanie karier; 

 brak umiejętności zarządzania rozwojem 

klubów sportowych i przedsięwzięć 

sportowych w perspektywie strategicznej; 

 ograniczenie dostępności oferty sportowej 

na miejscu uzależnione od dostępności 

kadr i zasobów finansowych samorządów 

lokalnych; 

 zainteresowanie dyscypliną uzależnione od 

sukcesów sportowych; 

 złe nawyki dzieci i młodzieży w zakresie 

spędzania czasu wolnego, wśród których 

dominuje spędzanie czasu przed 

komputerem; 

 zbyt słaba promocja aktywności sportowej 

jako ważnego elementu życia społecznego, 

 brak platformy wymiany informacji, na które 

zamieszczano by informacje nt. postępów 

w projekcie X czy Y. 
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3.1.2 Sport – silne i słabe strony 

Sport jako zjawisko 

silne strony słabe strony 

 wieloletnie tradycje sportowe Dolnego 

Śląska; 

 duża różnorodność oferty sportowej na 

Dolnym Śląsku realizowana za 

pośrednictwem klubów sportowych;  

 rozwój oferty klubów, widoczny m. in. we 

wzroście liczby trenerów i instruktorów w 

klubach sportowych oraz wzroście liczby 

członków klubów sportowych i osób 

ćwiczących; 

 poprawiony stan infrastruktury sportowej 

dzięki szeregu inwestycji realizowanych 

przez samorządy lokalne oraz samorząd 

województwa; 

 stabilność finansowania sportu ze 

środków publicznych, w tym stabilność 

wspierania klubów sportowych przez 

samorządy lokalne; 

 determinacja publicznych władz 

samorządowych we wspieraniu rozwoju 

sportu związana m. in. z postrzeganiem 

sportu jako istotnego elementu życia 

społecznego, 

 istniejące struktury organizacyjne oraz 

społeczne wsparcia i rozwoju sportu i 

rekreacji (związki, kluby sportowe, 

stowarzyszenia). 

 

 

 w żadnej dyscyplinie sportu i wymiarze 

kultury fizycznej i sportu Dolny Śląsk nie 

jest niekwestionowanym liderem w 

Polsce;  

 niski poziom sportu profesjonalnego  

w porównaniu ze standardami 

europejskimi, umiarkowane lub niskie 

zainteresowanie uczestnictwem w 

wydarzeniach sportowych, związane m. 

in. z umiarkowanymi sukcesami 

sportowymi wiodących profesjonalnych 

dyscyplin sportowych; 

 brak odpowiednich umiejętności 

zarządzania rozwojem klubów 

sportowych i przedsięwzięć sportowych 

w perspektywie strategicznej, mało 

wykwalifikowanych coachów i 

menedżerów; 

 niedostateczna ilość i jakość wybranej 

infrastruktury sportu, niedostatecznie 

rozwinięta infrastruktura rekreacji, w tym 

tras rowerowych, pieszych, infrastruktury 

towarzyszącej, np. parkingi; 

 zbyt mała liczba obiektów sportowych 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

 duże zróżnicowanie terytorialne w 

dostępności oferty sportowej na Dolnym 

Śląsku widoczne w liczbie klubów 

sportowych, liczbie trenerów i 

instruktorów; 

 rosnące obciążenie infrastruktury 

sportowej w szczególności obiektów 
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Sport jako zjawisko 

silne strony słabe strony 

zamkniętych (hale sportowe, baseny, 

etc.) związane z rosnącym 

zainteresowaniem udziałem w 

aktywności fizycznej oraz nieefektywny 

system zarządzania infrastrukturą sportu 

i rekreacji,  

 problemy finansowania sportu, m. in. 

niedostatek finansowania przez 

sponsorów prywatnych wiodących 

dyscyplin sportu, pomimo korzystnej 

sytuacji gospodarczej na terenie Dolnego 

Śląska.  

 zdecydowana większość osób 

funckjonujących w sporcie czyni to bez 

wynagrodzenia (społecznie lub 

wolontariacko).  

 

3.2. Misja i wizja rozwoju sportu 

Definiując misję jako szczególne posłannictwo, przewodnią ideę funkcjonowania sportu 

na Dolnym Śląsku musimy odpowiedzieć na kilka pytań: czyje potrzeby zaspokaja Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego, do czego dążą władze samorządowe i co chce osiągnąć 

Samorząd realizując zadania strategii. Samorząd Województwa Dolnośląskiego formułując 

misję w zakresie sportu ukazuje, czym władze samorządowe będą się kierowały w strategii 

ich rozwoju. Biorąc pod uwagę takie uwarunkowania, jak tradycja, specyficzne struktury 

społeczne regionu, dotychczasowe osiągnięcia, a także potencjał materialny i intelektualny 

regionu można założyć, że misja rozwoju Dolnego Śląska w zakresie sportu to: 

 stymulowanie procesów integrujących społeczność Dolnego Śląska i pogłębianie 

poczucia identyfikacji z regionem; 

 promowanie Dolnego Śląska jako regionu gościnnego i tolerancyjnego; 

 kreowanie Dolnego Śląska jako wyjątkowego miejsca realizacji karier sportowych; 

 kreowanie potrzeby aktywności sportowej jako prozdrowotnego stylu życia. 

Konsekwentna i efektywna realizacja misji sportu na Dolnym Śląsku powinna zapewnić 

regionowi pozycję lidera w tym zakresie w Środkowej Europie. 
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3.3. Kryteria strategicznego zarządzania sportem 

 

Definiując system zarządzania rozwojem sportu w województwie dolnośląskim określono 

kryteria zarządzania, na podstawie których wyznaczono proces zarządzania obejmujący 

czynności podejmowane przez Samorząd Wojewódzki. 

Wśród kryteriów zarządzania sportem wyróżniono pola i funkcje strategiczne, które stały 

się podstawą do określenia priorytetów (tab. 1). 

 

Tabela 1. Kryteria strategiczne zarządzania sportem na Dolnym Śląsku. 

Pola strategiczne Funkcje strategiczne Priorytety 

Kompetencje sportowe 

Poszerzanie 

społecznych 

kompetencji 

Rozwój uzdolnień sportowych i 

kształtowanie mistrzów sportu 

Kształcenie kadr 

Promowanie aktywności sportowej 

wśród społeczności w różnym wieku 

Promowanie profilaktyki zdrowotnej 

przez aktywność fizyczną dzieci oraz 

dorosłych 

Dostęp do sportu 

Rozbudowa 

infrastruktury 

umożliwiającej 

uczestnictwo w sporcie 

Budowa i modernizacja zamkniętych 

obiektów sportowych 

Budowa i modernizacja otwartych 

obiektów sportowych 

Organizacja sportu 
Integrowanie i 

promowanie regionu 

Organizowanie imprez sportowych o 

charakterze powszechnym 

Organizacja imprez sportowych 

krajowych i międzynarodowych 

Efektywne zarządzanie instytucjami 

sportowymi celem integrowania 

wokół nich społeczności lokalnych 

Wdrażanie projektowego 

zarządzania sportem 

 

Do podstawowych pól działania Samorządu Wojewódzkiego w tym zakresie zaliczono: 

1) kompetencje sportowe społeczności Dolnego Śląska (stymulujące uczestnictwo w 

sporcie), 

2) dostęp do sportu mieszkańców Dolnego Śląska (gwarantujący satysfakcjonujący 

poziom uczestnictwa w sporcie ludzi o odpowiednich kompetencjach), 
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3) organizacja sportu na Dolnym Śląsku (zapewniająca optymalny rozwój kompetencji 

sportowych oraz racjonalne wykorzystanie infrastruktury). 

W ramach tak rozumianych pól strategii realizowane są trzy zasadnicze funkcje o 

charakterze strategicznym, obejmujące: 

1) poszerzenie społecznych kompetencji sportowych uczestników sportu – zarówno 

animatorów, jak i odbiorców sportu, 

2) zwiększanie zakresu uczestnictwa w sporcie przez rozbudowę infrastruktury, 

3) sieciowe strukturalizowanie współpracy między instytucjami odpowiadającymi za 

rozwój sportu. 

 

Zdefiniowane funkcje strategiczne realizowane są przez instytucje zajmujące się 

statutowo rozwojem sportu, np. dolnośląskie związki sportowe czy federacje tych związków, 

organizacje pozarządowe, a także inne organizacje prowadzące działalność na rzecz 

rozwoju sportu, np. uczelnie, szkoły, samorządy i firmy. W praktyce pola strategii i funkcje 

strategiczne są wzajemnie powiązane, dlatego instytucje realizujące te funkcje i działające w 

zdefiniowanych obszarach zmuszone są do współpracy. Nie jest więc możliwy jednoznaczny 

podział zadań oparty na specjalizacji, gdyż realizując większość priorytetów realizujemy 

jednocześnie w różnym zakresie kilka funkcji i działamy w różnym stopniu na kilku polach 

strategicznych. 

3.4. Czynności w procesie zarządzania sportem 

Zdefiniowanie kryteriów strategicznego zarządzania sportem pozwala na identyfikację 

procesu zarządzania sportem na Dolnym Śląsku (ryc. 1). Postrzegając strategiczne 

zarządzanie sportem jako proces, wyróżniono zależne od siebie występujące kolejno 

czynności obejmujące: 

1) wyznaczanie priorytetów (celów strategicznych) – w ramach pól i funkcji 

strategicznych, biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalne, Samorząd Wojewódzki 

wyznacza priorytety, czyli wymierne cele strategiczne, które osiągane są następnie 

przez realizację projektów. Wyznaczone priorytety mają charakter elastyczny i 

dynamiczny, tzn. wraz z realizacją ich znaczenie społeczne w wyniku 

przeprowadzonej ewaluacji może ulec modyfikacji, a także mogą pojawić się nowe 

priorytety; 

2) wybór partnerów to wyłanianie realizatorów priorytetów poprzez projekty zgłaszane 

przez różne instytucje, przy czym głównym kryterium wyboru partnerów są gwarancje 

efektywnego realizowania projektów; 

3) koordynowanie współpracy sieci partnerów realizujących poszczególne priorytety. 

Czynność ta obejmuje generowanie i zapewnianie instrumentów umożliwiających i 

ułatwiających realizację wyznaczonych celów. Wśród instrumentów stymulujących 
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efektywne osiąganie celów i współpracę między instytucjami realizującymi projekty 

wyróżniamy: 

 akty prawne różnego szczebla, 

 rozwiązania organizacyjne ułatwiające współpracę i umożliwiające ewaluację,  

 wsparcie finansowe projektów. 

Wyznaczanie 

priorytetów
Wybór partnerów

Koordynacja 

współpracy 

partnerów

Wymierne cele 

osiągane poprzez 

realizację projektów

Konkursowe 

wyznaczanie 

instytucji 

realizujących projekty

Instrumenty (prawne, 

organizacyjne 

i finansowe) 

stymulujące 

współpracę 

pomiędzy 

instytucjami 

realizującymi projekty

 

Rycina 1. Proces strategicznego zarządzania sportem na Dolnym Śląsku. 

 

Wspomniane instrumenty muszą znajdować odzwierciedlenie w zasobach materialnych i 

kompetencyjnych. Ich pozyskiwanie jest zatem ważnym elementem procesu strategicznego 

zarządzania sportem na Dolnym Śląsku. 

Przy budowaniu dokumentu strategicznego niezbędne jest opracowanie wewnętrznego 

syst emu jego wdrażania, monitoringu i raportowania, co umożliwia ewaluację postępów w 

osiąganiu celów, a w konsekwencji osiągnięcie ustalonej wizji. Wszystkie działania 

podejmowane w ramach wdrażania i monitoringu Programu mają na celu korygowanie 

ewentualnych nieprawidłowości i zaburzeń.  

System wdrażania, monitoringu i ewaluacji postępów realizacji celów zawartych 

w Programie obejmować będzie podsystem instrumentów wdrażania, podsystem zbierania 

i selekcjonowania informacji, podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego 

materiału ilościowego oraz jakościowego, a także potencjalne źródła finansowania. 

Wpływanie na rozwój sportu jest ustawowym obowiązkiem administracji publicznej 

wszystkich szczebli. Zadanie to realizowane jest dzięki tworzeniu własnych jednostek 

organizacyjnych – wykonujących w imieniu państwa lub samorządu to zadanie lub 
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zlecających go innym podmiotom. Organem odpowiedzialnym za wdrażanie  „Programu 

Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim” jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego, 

który wykonuje zadania przy współpracy odpowiednich właściwych jednostek 

organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

3.5. Ewaluacja efektywności strategicznego zarządzania sportem 

Ewaluacja koncentruje się na realizacji priorytetów zawartych w strategii sektorowej, przy 

czym kryteriami oceny zapisów strategii są: 

 wskaźniki realizacji celów strategicznych i działań, 

 rozwiązywanie wyzwań przyjętych w Programie, 

 realizacja wizji rozwoju regionu (według przyjętych wyznaczników wizji). 

Ewaluacja działań wynikających z  „Programu Rozwoju Sportu w Województwie 

Dolnośląskim” będzie opierała się na trzech rodzajach ocen: 

 ocena przed realizacją działań pozwoli na racjonalność przyjętych rozwiązań i 

określenie, w jaki sposób Program przyczyni się do poprawy sytuacji sportu na 

Dolnym Śląsku; 

 ocena w trakcie realizacji działań umożliwi stwierdzenie, czy przyjęte priorytety 

i podjęte w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku; 

 ocena po realizacji działań umożliwi rzeczywistą ocenę wpływu Programu na sport 

oraz trwałość uzyskanych efektów. Umożliwi także modyfikację celów strategicznych 

lub na ich zmianę.  

Na podstawie informacji uzyskanych z ewaluacji wdrażanego Programu możliwe będzie 

usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy na temat sportu na terenie województwa 

dolnośląskiego, poprzez wyznaczenie wskaźników ilościowych i jakościowych.  

Dane uzyskane przez monitoring i raportowanie umożliwią wyznaczenie wskaźników 

ilościowych i jakościowych egzemplifikujących stopień realizacji Programu.  

3.5.1 Monitoring 

Celem monitoringu jest systematyczna kontrola zgodności wyników uzyskiwanych przez 

podejmowane działania z celami strategicznymi Programu. System monitoringu pozwala na 

ocenę osiągania założonych celów oraz korektę stosowanych rozwiązań. Niezbędne jest 

zatem opracowanie kryteriów, które umożliwiają zracjonalizowaną ocenę efektywności 

realizacji celów strategicznych. Proces monitorowania polega więc na obserwacji i analizie 

zmian, jakie zachodzą w wyniku realizacji projektów stanowiących egzemplifikację celów 

strategicznych. 

Organami monitorującymi będą, oprócz jednostki właściwej dla tego obszaru z ramienia 

Urzędu Marszałkowskiego, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań 

w ramach priorytetów. Instytucje wspierające będą odpowiadały za gromadzenie danych, 
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analizę raportów z przebiegu realizacji oraz raportowanie o procesach i uwarunkowaniach 

realizacyjnych Programu. 

Podstawowym źródłem danych, na których będzie się opierał monitoring, będzie Główny 

Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz dane pozyskane w wyniku 

prowadzonych badań ankietowych (samodzielnie przez Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki  

i instytucje wspierające lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej agencji badawczej) w 

jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach sportowych. 

 

 
 

3.6. Spójność Programu z dokumentami krajowymi i regionalnymi 

 
Nadrzędnym dokumentem regulującym rolę samorządów lokalnych w rozwoju i promocji 

sportu w  Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie w art. 68 Ustawy 

zasadniczej „władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i 

młodzieży”. Samorząd terytorialny jest wykonawcą zadań publicznych i uczestniczy w 

działaniach na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, w tym wśród społeczności 

lokalnej. Jednocześnie zgodnie z art. 166 samorząd ten wykonuje zadnia publiczne służące 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i zadania te traktowane są jako zadania własne. Gmina 

jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym precyzuje te zapisy w zakresie określenia zadań własnych. Zgodnie z 

art. 7 ust. 1 pkt 10 tej ustawy są to zadania w zakresu kultury fizycznej i  turystyki, w 

szczególności terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Analogiczne zapisy znajdują 

się w ustawach regulujących działalność samorządu powiatowego i wojewódzkiego (w 

 Ustawie z dnia r. 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa jest mowa w art. 14 ust. 1 pkt 
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11, że działania prowadzące przez samorząd województwa dotyczą kultury fizycznej i 

turystyki).  

Istotnym dokumentem regulującym rozwój i promocję sportu w Polsce jest Ustawa z dnia 

25 czerwca 2010 r. Celem tej ustawy było wprowadzenie jednolitych, europejskich 

standardów w zarządzaniu sportem. Wzmacnia ona pozycję klubów sportowych oraz znosi 

bariery w finansowaniu sportu przez instytucje publiczne. Uwzględniając cel publiczny 

samorządy terytorialne mogą określić na podstawie tej ustawy własne zasady wpierania 

sportu. Ustawa wskazuje, jakie grupy zadań w zakresie sportu mogą podlegać temu 

wsparciu.  

Wprowadzeniem do analizy i diagnozy stanu sportu w województwie dolnośląskim jest 

przegląd dokumentów opracowywanych w przedmiotowym zakresie na poziomie rządowym, 

ponieważ dokumenty te programują i regulują działania podejmowane w sporcie na poziomie 

regionalnym i lokalnym. W Polsce resortem odpowiedzialnym za ten obszar jest Ministerstwo 

Sportu i Turystyki (MSiT). Opracowany w  2015 r. „Program Rozwoju Sportu 2020” oraz 

jego dokument implementacyjny z  2016 r. stanowią bazowe wytyczne w przedmiotowym 

zakresie na najbliższe lata. Wyznacza on w  sposób ramowy cele, kierunki i obszary 

interwencji. Prezentuje również nowe podejście do sportu, który jest traktowany jako istotny 

obszar polityki publicznej. Postuluje wprowadzenie w sporcie zasad zarządzania 

strategicznego oraz zintegrowanych działań ponad resortowych w zakresie rozwoju i 

 promocji sportu, w tym integrujących wszystkie poziomy zarządzania w samorządzie 

terytorialnym. Program ten stanowi kontynuację dokumentu opracowanego w 2010 r., który 

programował rozwój sportu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ME EURO 2012. 

Ponieważ cytowany program zakłada również prowadzenie cyklicznych działań 

badawczych, statystycznych, analitycznych i sprawozdawczych, Ministerstwo Sportu i 

Turystyki zamawia tego typu opracowania. Mają one na celu nie tylko monitorowanie efektów 

wdrożeniowych, ale także prezentację aktualnego stanu rozwoju sportu w Polsce i określenie 

zapotrzebowania samorządów terytorialnych oraz społeczeństwa w przedmiotowym 

zakresie.  

 Kolejnym dokumentem MSiT jest „Sport dla wszystkich w przestrzeni miasta. 

Przegląd rozwiązań przestrzennych i programów aktywizujących w wybranych 

miastach” (2016). Sport traktowany jest w tym opracowaniu jako przybierające na sile 

zjawisko gospodarcze i społeczne. Uczestnictwo w  sporcie mieszkańców miast 

uwarunkowane jest wieloma zjawiskami, w tym: miejskim i siedzącym trybem życia, 

poszukiwaniem kontaktów w odpowiedzi na zanik stosunków społecznych, presją medialną 

na szczupłą sylwetkę, młody i zdrowy wygląd, kampaniami społecznymi i medialnymi. 

Prowadzone badania pokazują, że uczestnictwo w sporcie traktowane jest jako źródło 
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radości i  przyjemności, nie zaś rywalizacji. Część mieszkańców dużych miast jest jednak 

wyłączona z tego procesu. Najczęstszą barierą jest brak czasu na uprawianie sportu, na co 

wskazuje jedna trzecia społeczeństwa i ponad połowa mieszkańców dużego miasta – m.in. 

Katowic. Kolejnymi barierami jest brak chęci, zainteresowania, koszty uczestnictwa, 

problemy zdrowotne, wiek, brak odpowiedniej infrastruktury i towarzystwa. Analiza wykonana 

w 2016 r. przez Inicjatywę „Nasze Boisko” pokazała, że największym problemem nie jest 

brak infrastruktury, ale dostępność do niej.  

MSiT zamawia również raporty badawcze dotyczące w szczególności infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej w poszczególnych województwach i dużych miastach. Jednym z 

opracowań jest „Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do 

ponoszonych kosztów” (2016). Dokument ten w zbiorczy sposób analizuje i podsumowuje 

istniejące badania dotyczące aktywności fizycznej Polaków, a także wydatki na sport 

gospodarstw domowych i instytucji publicznych. Wykorzystuje również wyniki cyklicznego 

„Badania Budżetu Gospodarstw Domowych”, prowadzonego przez GUS. Od 2014 r. 

realizowane jest badanie „Poziom aktywności społecznej Polaków”. Powstają również 

pogłębione diagnozy dotyczące poszczególnych rodzajów infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej. Dokumenty te są omówione w dalszych rozdziałach diagnozy. 

MSiT prowadzi również działania i realizuje kampanie promujące aktywność fizyczną i 

sport. Działania te są powiązane w dużym stopniu z promocją turystyki, co wynika z faktu, że 

przedmiotowy resort odpowiada za oba obszary. Celem prowadzonych działań jest 

pobudzenie aktywności Polaków i  zachęcenie ich do uprawiania sportu amatorskiego, jak 

również turystyki aktywnej. Dużą popularnością cieszy się organizowana cyklicznie akcja 

„Polska – zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Ministerstwo promuje nie tylko aktywność 

wśród dzieci i młodzieży, rodzinny zdrowy styl życia, ale również upowszechnienie sportu 

wśród osób niepełnosprawnych. Organizowane akcje pobudzają zainteresowania sportowe i 

zachęcają do aktywności tę grupę. W 2018 r. MSiT planuje na ten cel wydać 700 tys. zł., 

czyli ponad dwukrotnie więcej, niż w 2015 r. Podejmowane są również kampanie społeczne 

promujące „czysty sport” i przeciwdziałające dopingowi w sporcie profesjonalnym. 

Rozwój sportu został uwzględniony w dokumentach strategicznych Województwa 

Dolnośląskiego, w  szczególności w „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 

2030 roku. Aspekty sportowe zostały uwzględnione w sposób bezpośredni w następujących 

Celach Strategicznych: 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa jakości i dostępności usług publicznych 

Cel operacyjny 2.2.: Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury społecznej z 

uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych 
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2.2.1. Wspieranie inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną 

Cel strategiczny nr 3: Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego 

Cel operacyjny 3.6.: Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prosportowych 

3.6.1. Wspieranie przedsięwzięć sportowych w regionie oraz promowanie upowszechniania 

kultury fizycznej.  

3.6.2. Działania na rzecz rozwoju edukacji kultury fizycznej.  

3.6.3. Wspieranie działań na rzecz kształtowania postaw prozdrowotnych. 

3.7. Kierunki zmian w zakresie zarządzania sportem przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego  

 

Na podstawie analizy stanu sportu na Dolnym Śląsku, uwzględniającej także 

konieczność spójności jej rozwoju z rozwojem regionu (województwa), sformułowano 

kierunki zmian w zakresie zarządzania sportem, które są podstawą do wyznaczania celów 

strategicznych Programu.  

Główne kierunki strategiczne rozwoju sportu sformułowano w formie przedstawionych 

poniżej postulatów. 

1. Uzasadnione jest wspieranie przedsięwzięć sportowych, które oparte będą na 

kooperacji wielu podmiotów w tzw. „sieciach innowacyjnych”, współpracujących w 

sposób oryginalny i zapewniających uzyskiwanie wartości dodanej.  

2. Uzasadnione jest wspieranie projektów realizowanych przez współpracę 

międzyjednostkową (międzypowiatową, międzywojewódzką i międzynarodową). 

3. Uzasadnione jest wspieranie przedsięwzięć, których finansowanie realizowane jest z 

różnych źródeł. Działanie takie wymusza innowacyjność menedżerów działających w 

różnych obszarach sportu. 

4. Uzasadnione jest wspomaganie przedsięwzięć zakładających współpracę wielu 

ośrodków. Takie inicjatywy wywołują zjawisko synergii, czyli wzmocnione 

występowanie efektów społecznych i ekonomicznych przy jednoczesnym 

stabilizowaniu nakładów.  

5. Uzasadnione jest wspieranie przedsięwzięć o cyklicznym charakterze, które mają 

większą szansę na stabilność, ułatwiającą pozyskiwanie sponsorów i zmniejszanie 

kosztów promocji.  

6. Uzasadnione wydaje się finansowanie projektów sportowych podejmowanych 

zgodnie z celami strategicznymi Programu. Zapewni to większą racjonalność 

wydatkowania środków i spójność podejmowanych przedsięwzięć.  
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7. Uzasadnione wydaje się precyzyjne określenie stabilnych kryteriów oceny wniosków 

projektowych, umożliwiających realizację projektów w dłuższym przedziale czasu 

zgodnie z przewidywalnymi regułami.  

8. Uwzględnia się możliwość tworzenia stabilnych sieci instytucji współpracujących w 

realizacji określonych priorytetów. Koordynowanie współpracy w obrębie sieci 

powinno być powierzone operatorom, którzy wybrani zostaną w procedurze 

konkursowej i przez których realizowane będą wybrane projekty.  

9. Uzasadnione jest łączenie instytucji sportowych w celu racjonalizowania kosztów ich 

funkcjonowania lub zwiększenia ich efektywności.  

 

4. Cele strategiczne i działania umożliwiające ich realizację 

 

4.1. Cel strategiczny nr 1: Budowa, modernizacja i wykorzystanie 

infrastruktury sportowej i obiektów szkolenia sportowego. 

 

Odpowiednia infrastruktura sportowa dostępna dla jak największej liczby mieszkańców 

to jeden z podstawowych warunków rozwoju sportu w regionie. Stymulowanie budowy i 

modernizacji sportowych obiektów zamkniętych ma na celu spowodowanie odczuwalnej 

społecznie poprawy uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców 

Dolnego Śląska. 

 

Cele główne dla wyznaczonego celu strategicznego:  

1) zwiększenie dostępu do sportu, 

2) zwiększenie efektywności zarządzania infrastrukturą sportową, 

3) kształcenie kadr dla potrzeb zarządzania infrastrukturą sportową. 

 

Działania i inwestycje inicjowane lub podejmowane przez Samorząd Województwa dla 

realizacji celu strategicznego:   

1) Inwestycje strategiczne dla polskiego sportu: 
a) Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu - Jakuszyce w Szklarskiej Porębie  
b) Budowa Hali Lekkoatletycznej we Wrocławiu (na terenie Akademii Wychowania 
Fizycznego)  
c) Budowa Polskiego Centrum Narciarstwa Zjazdowego w Karpaczu  

 
2) Pozostałe inwestycje: 

a) Kontynuacja programu Dolnośląski Delfinek 
b) Poprawa bazy sportowej  

 

Proponowane działania uzupełniające dla realizacji celu strategicznego i celów 

głównych, do których podejmowania zachęca się wszystkie instytucje bezpośrednio 
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lub pośrednio związane ze sportem, a które przyczynią się do rozwoju sportu na 

Dolnym Śląsku: 

 

Działania Podmioty, które mogą 

podjąć się realizacji 

działań 

Potencjalne źródła 

finansowania  

1) Remonty i modernizacja przyszkolnej 

i pozaszkolnej zamkniętej infrastruktury 

sportowej. 

Instytucje oświatowe, 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, 

organizacje 

pozarządowe  

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE 

2) Rozbudowa przyszkolnej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

niezbędnej dla tworzenia warunków 

umożliwiających aktywność fizyczną 

dzieci i młodzieży (baseny, sale 

sportowe, etc.). 

Instytucje oświatowe, 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

3) Rozbudowa pozaszkolnej 

infrastruktury sportowej w zakresie 

zamkniętych obiektów sportowych 

spełniających kryteria odpowiednie do 

organizacji krajowych i 

międzynarodowych imprez sportowych. 

JST, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe i 

społeczne 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

4) Budowa nowych obiektów otwartych 

o określonym standardzie (w tym także 

doprowadzenie obiektów istniejących 

do określonego standardu). 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe i 

społeczne, 

Województwo 

Dolnośląskie 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

5) Renowacja istniejących obiektów 

otwartych. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, publiczne   

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 
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instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe i 

społeczne 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

6) Organizacja szkoleń dla osób 

odpowiedzialnych za konserwację, 

renowację itd. 

JST, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe i 

społeczne, instytucje 

szkoleniowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

7) Standardowe wyposażenie obiektów 

otwartych w infrastrukturę techniczną. 

JST, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

8) Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obiektach podczas masowych imprez 

sportowych. 

JST, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

9) Rozwijanie kadr dla potrzeb 

zarządzania infrastrukturą sportową. 

 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

 

Wskaźniki pomiaru – na ich podstawie dokonywany będzie monitoring i ewaluacja 

zmian zachodzących na Dolnym Śląsku jako efekt wdrożenia Programu Rozwoju 

Sportu 
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Główne problemy zdefiniowanie w 

Programie 

Wskaźniki w odniesieniu do głównych 

problemów 

 

 Niedostateczna ilość i jakość 

wybranej infrastruktury sportu, 

niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura rekreacji, w tym tras 

rowerowych, pieszych, infrastruktury 

towarzyszącej, np. parkingi; 

 Zbyt mała liczba obiektów 

sportowych dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 Liczba utworzonych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury sportowej; 

 Długość wybudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

rowerowych; 

 Liczba utworzonych lub 

zmodernizowanych obiektów 

sportowych, dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

4.2. Cel strategiczny nr 2: Rozwój sportu profesjonalnego. 

 

Sport profesjonalny jest tak jakby kwintesencją sportu. Zarówno jeśli chodzi o wyniki 

sportowe, jak i o popularność poszczególnych dyscyplin. Sport profesjonalny z jednej strony 

jest efektem końcowym ścieżki rozwoju wybranej części osób uprawiających sport, którzy 

mają potencjał i zdecydują się by całkowicie się mu poświęcić. Z drugiej natomiast - jego 

poziom ma bardzo duży wpływ na to, jak będzie się rozwijała dana dyscyplina w regionie. 

Jest też jeden dodatkowy aspekt, bardzo istotny. Wyniki sportowe osiągane przez 

reprezentantów danego województwa (indywidualnie lub przez kluby) mają znaczący wpływ 

na jego „pozycję” sportową i wizerunkową w skali kraju i Europy.   

Bardzo istotnym zapleczem dla sportu profesjonalnego, warunkującym jego poziom, jest 

sport młodzieżowy. W związku z powyższym, wskazane wydaje się być traktowanie sportu 

młodzieżowego jako ntegralnej części sportu profesjonalnego. Jest to też obszar mocno 

stymulowany przez jednostki samorządu terytorialnego.    

 

Cele główne dla wyznaczonego celu strategicznego:  

1) podniesienie kompetencji kadr dla potrzeb sportu profesjonalnego, 

2) stworzenie efektywnego systemu identyfikowania i rozwoju talentów sportowych, 

3) zwiększenie efektywności funkcjonowanie organizacji sportowych (m.in. klubów). 

 

 Działania i inwestycje inicjowane lub podejmowane przez Samorząd Województwa dla 

realizacji celu strategicznego: 

1) stypendia dla sportowców,  
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2) nagrody za osiągnięcia sportowe,  
3) dolnośląskie akademie sportowe,  
4) wsparcie profesjonalnych klubów. 
 

Proponowane działania uzupełniające dla realizacji celu strategicznego i celów 

głównych, do których podejmowania zachęca się wszystkie instytucje bezpośrednio 

lub pośrednio związane ze sportem, a które przyczynią się do rozwoju sportu na 

Dolnym Śląsku: 

 

Działania Podmioty, które mogą 

podjąć się realizacji 

działań 

Potencjalne źródła 

finansowania  

1) Zwiększanie efektywności 

zarządzania klubami sportowymi. 

Publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

podmioty prywatne, 

instytucje szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, środki UE, 

środki prywatne 

2) Identyfikowanie uzdolnień 

sportowych. 

 

Publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

instytucje oświatowe, 

podmioty prywatne, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, środki UE, 

środki prywatne 

3) Zapewnianie optymalnych warunków 

dla rozwijania uzdolnień sportowych. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

4) Wprowadzanie mechanizmów 

monitorowania rozwoju młodych 

sportowców z uzdolnieniami 

sportowymi. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

Krajowe środki 

publiczne, środki UE, 

środki prywatne 
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prywatne, instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

5) Tworzenie i rozwój klas sportowych, 

szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

6) Pogłębianie współpracy pomiędzy 

jednostkami prowadzącymi szkolenie 

dzieci i młodzieży. 

Podmioty prywatne, 

instytucje szkoleniowe, 

instytucje oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe  

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

7) Rozwijanie menedżerów i 

organizatorów sportu. 

Podmioty prywatne, 

instytucje szkoleniowe, 

instytucje oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Środki prywatne 

8) Rozwijanie trenerów i instruktorów. 

 

Podmioty prywatne, 

instytucje szkoleniowe, 

instytucje oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

 

 

Wskaźniki pomiaru – na ich podstawie dokonywany będzie monitoring i ewaluacja 

zmian zachodzących na Dolnym Śląsku jako efekt wdrożenia Programu Rozwoju 

Sportu 
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Główne problemy zdefiniowanie w 

Programie 

Wskaźniki w odniesieniu do głównych 

problemów 

 

 Niski poziom sportu profesjonalnego 

w porównaniu ze standardami 

europejskimi, umiarkowane lub 

niskie zainteresowanie 

uczestnictwem w wydarzeniach 

sportowych, związane m. in. z 

umiarkowanymi sukcesami 

sportowymi wiodących 

profesjonalnych dyscyplin 

sportowych; 

 Brak odpowiednich umiejętności 

zarządzania rozwojem klubów 

sportowych i przedsięwzięć 

sportowych w perspektywie 

strategicznej, brak 

wykwalifikowanych coachów i 

menedżerów. 

 

 Wyniki sportowe uzyskiwane przez 

poszczególne dyscypliny sportowe 

w regionie; 

 Liczba osób związanych ze sportem 

uczestnicząca w dalszych 

kształceniu i rozwijaniu umiejętności.  

 

4.3. Cel strategiczny nr 3: Popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i 

rekreacyjnego. 

 

Jednym z głównych celów strategicznych w większości dokumentów strategicznych i 

operacyjnych dla sportu jest aktywne i sprawne społeczeństwo. Realizacja tej strategii w 

obrębie Dolnego Śląska powinna koncentrować się na przygotowaniu młodych 

Dolnoślązaków do samodzielnego, satysfakcjonującego i długotrwałego uczestnictwa w 

kulturze fizycznej. Cel ten zgodny jest z głównymi celami wychowania fizycznego 

ogłoszonymi przez Macieja Demela w Szkicach krytycznych o kulturze fizycznej. Według 

tych tez, najważniejsze zadania wychowania fizycznego to: 

 

 kształtowanie osobowości zdolnej do przyjęcia na siebie świadomej 

odpowiedzialności za własną sprawność i zdrowie; 
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 rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań do spontanicznej (niewymuszonej) 

aktywności rekreacyjno-sportowej dla zachowania i wzmocnienia (dziś i w 

przyszłości) zdrowia fizycznego i psychicznego. 

 

We wszystkich zatem celach wymienionych w Programie powyższe zadania powinny 

być głównym priorytetem. 

Realizowany dotychczas system służy integracji społeczności naszego województwa; 

zawiera on też rozwiązania służące realizacji celu strategicznego, niezbędne są jednak jego 

modyfikacje, które zwiększyłyby jego atrakcyjność oraz dostosowały do nowoczesnych 

trendów światowych. 

Należy wyraźnie podkreślić konieczność zachęcania ludzi w każdym wieku, w tym 

przede wszystkim dzieci i młodzieży, do uczestnictwa w sporcie i próby pozyskania nowych 

sojuszników do realizacji tego celu, zwłaszcza rodziców oraz wszelkiego rodzaju 

stowarzyszeń (nie tylko sportowych). 

 

Cele główne dla wyznaczonego celu strategicznego:  

1) poprawa jakości wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych w 

szkołach, 

2) zapewnienie młodym ludziom możliwości lepszego rozwoju przez sport, 

3) popularyzacja sportu w społeczeństwie. 

 

Działania i inwestycje inicjowane lub podejmowane przez Samorząd Województwa dla 

realizacji celu strategicznego: 

1) szkolenie sportowe,  

2) popularyzacja sportu w różnych środowiskach,  

3) wsparcie imprez sportowych, 

4) popularyzacja dyscyplin sportowych. 

 

Proponowane działania uzupełniające dla realizacji celu strategicznego i celów 

głównych, do których podejmowania zachęca się wszystkie instytucje bezpośrednio 

lub pośrednio związane ze sportem, a które przyczynią się do rozwoju sportu na 

Dolnym Śląsku: 

 

Działania Podmioty, które mogą 

podjąć się realizacji 

działań 

Potencjalne źródła 

finansowania  

1) Promowanie i wdrażanie Podmioty prywatne, Krajowe środki 
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innowacyjnych programów wychowania 

fizycznego w szkołach. 

instytucje szkoleniowe, 

instytucje oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

2) Rozszerzenie oferty zajęć 

pozalekcyjnych o programy sportowe i 

rekreacyjne. 

Podmioty prywatne, 

instytucje szkoleniowe, 

instytucje oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Środki prywatne, JST, 

w tym Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego 

3) Rozwój sportu akademickiego.  Podmioty prywatne, 

instytucje szkoleniowe, 

instytucje oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

4) Promowanie i wdrażanie aktywnych 

form sportowania się całych rodzin. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

5) Organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych o powszechnym 

charakterze. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Środki prywatne, JST, 

w tym Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego 

6) Zwiększenie atrakcyjności oferty 

imprez sportowych poprzez 

wprowadzanie nowych dyscyplin 

sportowych. 

JST, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

Środki prywatne, JST, 

w tym Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego 
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pozarządowe 

7) Wprowadzenie programów 

umożliwiających systematyczność 

uprawiania sportu i uczestnictwa w nim 

w ramach imprez masowych. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Środki prywatne, JST, 

w tym Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego 

8) Uatrakcyjnienie organizowanych 

imprez przez współpracę 

transgraniczną. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

9) Podniesienie rangi reprezentanta i 

reprezentacji Dolnego Śląska w 

ogólnopolskich imprezach 

młodzieżowych. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

10) Wdrażanie mechanizmów tutoringu 

dla rozwoju młodych ludzi w sporcie. 

Instytucje oświatowe, 

publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

podmioty prywatne, 

instytucje szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

11) Promowanie idei edukacji młodych 

ludzi przez sportu. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, instytucje 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 
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szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

prywatne 

12) Rozwijanie idei grassroots w 

sporcie, m.in. sport podwórkowy. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

13) Rozwijanie kadr dla potrzeb sportu 

powszechnego i rekreacyjnego. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

 

Wskaźniki pomiaru – na ich podstawie dokonywany będzie monitoring i ewaluacja 

zmian zachodzących na Dolnym Śląsku jako efekt wdrożenia Programu Rozwoju 

Sportu 

 

Główne problemy zdefiniowanie w 

Programie  

Wskaźniki w odniesieniu do głównych 

problemów 

 

 Duże zróżnicowanie terytorialne w 

dostępności oferty sportowej na 

Dolnym Śląsku widoczne w liczbie 

klubów sportowych, liczbie trenerów 

i instruktorów. 

 

 

 Liczba trenerów i instruktorów 

sportu. w regionie oraz 

poszczególnych powiatach  

 Liczba klubów sportowych w 

regionie oraz poszczególnych 

powiatach.  
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4.4. Cel strategiczny nr 4: Promowanie społecznych aspektów sportu 

(profilaktyka, zdrowie, medycyna sportu, rehabilitacja). 

 

Promocja aktywności fizycznej (sportowej) w celach prozdrowotnych jest jedną z 

najważniejszych grup operacyjnych celów strategii europejskiej i narodowej. Po wejściu 

Polski do Unii Europejskiej autorzy nowej wersji NPZ dostosowali się do wymogów 

europejskich. Wśród 15 celów operacyjnych jedna trzecia dotyczy promocji aktywności 

fizycznej. Cztery cele bezpośrednio odnoszą się do aktywności fizycznej i aktywnego stylu 

życia: zwiększenie aktywności fizycznej ludności, wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego, 

psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym 

dzieci i młodzieży, tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych, 

tworzenie warunków do aktywnego życia osób niepełnosprawnych. Dodatkowo dwa cele 

pośrednio nawiązują do takich działań: aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i 

organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa oraz zwiększenie i 

optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej na 

potrzeby promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

 

Cele główne dla wyznaczonego celu strategicznego:  

1) promowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie aktywności sportowej osób w 

wieku poprodukcyjnym, 

2) promowanie idei sportu niepełnosprawnych oraz zapewnianie im jak najlepszych 

warunków do trenowania i współzawodnictwa, 

3) promowanie zdrowotnych i profilaktycznych aspektów sportu wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych, 

4) rozwój medycyny sportowej oraz rehabilitacji ruchowej. 

 

Działania i inwestycje inicjowane lub podejmowane przez Samorząd Województwa dla 

realizacji celu strategicznego: 

1) szkolenia dla osób zajmujących się społecznymi aspektami sportu,  

2) wspieranie akcji i eventów promujących zdrowy styl życia oraz profilaktykę, 

3) stworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Kadr Dolnośląskich 

4) stworzenie platformy komunikacji pomiędzy placówkami profilaktyki zdrowotnej i ludźmi 

chcącymi podjąć się aktywności fizycznej w sposób racjonalny.  

 

Proponowane działania uzupełniające dla realizacji celu strategicznego i celów 

głównych, do których podejmowania zachęca się wszystkie instytucje bezpośrednio 

lub pośrednio związane ze sportem, a które przyczynią się do rozwoju sportu na 

Dolnym Śląsku: 
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Działania Podmioty, które mogą 

podjąć się realizacji 

działań 

Potencjalne źródła 

finansowania  

1) Zwiększenie zakresu działalności w 

sporcie wyczynowym osób 

niepełnosprawnych. 

Publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

podmioty prywatne, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

2) Zwiększenie integracyjnych imprez o 

charakterze sportowo-rekreacyjnym na 

terenie Dolnego Śląska. 

Publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

podmioty prywatne, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

3) Promowanie aktywności ruchowej 

osób niepełnosprawnych. 

Publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

podmioty prywatne, 

podmioty służby 

zdrowia, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

4) Promowanie profilaktyki oraz zdrowia 

poprzez aktywność fizyczną wśród 

dzieci i młodzieży. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, instytucje 

oświatowe, publiczne 

instytucje sportu i 

rekreacji, podmioty 

prywatne, podmioty 

służby zdrowia, 

organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

5) Promowanie profilaktyki oraz zdrowia 

poprzez aktywność fizyczną wśród 

dorosłych. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, publiczne 

instytucje sportu i 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 
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rekreacji, podmioty 

prywatne, podmioty 

służby zdrowia, 

organizacje 

pozarządowe 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

6) Zapewnianie badań medycznych dla 

osób uprawiających sport. 

Publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

podmioty prywatne, 

podmioty służby 

zdrowia, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

7) Rozwijanie kadr dla potrzeb 

medycyny sportowej. 

Publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

podmioty prywatne, 

podmioty służby 

zdrowia, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

8) Rozwijanie kadr dla potrzeb 

rehabilitacji ruchowej. 

Publiczne instytucje 

sportu i rekreacji, 

podmioty prywatne, 

podmioty służby 

zdrowia, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

 

Wskaźniki pomiaru – na ich podstawie dokonywany będzie monitoring i ewaluacja 

zmian zachodzących na Dolnym Śląsku jako efekt wdrożenia Programu Rozwoju 

Sportu 

 

Główne problemy zdefiniowanie w 

Programie 

Wskaźniki w odniesieniu do głównych 

problemów 

 

 Złe nawyki dzieci i młodzieży w 

zakresie spędzania czasu wolnego, 

wśród których dominuje spędzanie 

czasu przed komputerem; 

 Zbyt słaba promocja aktywności 

sportowej jako ważnego elementu 

 Udział mieszkańców regionu w 

członkostwie w klubach sportowych. 

 Odsetek mieszkańców regionu 

ćwiczących w klubach sportowych.  

 Odsetek dzieci i młodzieży ćwiczącej 

w klubach sportowych.  
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życia społecznego. 

 

 

4.5. Cel strategiczny nr 5: Poprawa ekonomicznych i marketingowych 

aspektów sportu. 

 

Ekonomiczne i marketingowe aspekty sportu warunkują efektywność wszelkich innych 

działań, m.in. tych proponowanych w niniejszym Programie. Dotyczą one w głównej mierze: 

- lepszego wykorzystania walorów sportu dla promocji regionu, 

- efektywniejszego zarządzania sportem – zarówno w zakresie organizacji jak i pozyskiwania 

oraz wydatkowania finansów, 

- podejmowania działań marketingowych, których celem będzie z jednej strony 

skuteczniejszego docierania z usługami sportowymi do potencjalnych klientów ale też 

budowania wizerunku sportu, 

- zarządzania sportem poprzez projekty i budowania w tym celu partnerstw pomiędzy 

instytucjami bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanymi w sport.  

 

Cele główne dla wyznaczonego celu strategicznego:  

1) promowanie regionu na świecie oraz nawiązywanie współpracy z innymi regionami 

poprzez sport,  

2) zwiększanie efektywności zarządzania finansami w sporcie, 

3)  promowanie idei partnerstw (w tym: prywatno-prywatnych, publiczno-publicznych, 

publiczno-prywatnych przy realizacji projektów sportowy i rekreacyjnych). 

 

Działania i inwestycje inicjowane lub podejmowane przez Samorząd Województwa dla 

realizacji celu strategicznego: 

1) organizowanie i wspieranie konferencji, szkoleń i warsztatów dla ludzi sportu z zakresu 

ekonomicznych i marketingowych aspektów sportu,  

2) wspieranie partnerstw i współpracy pomiędzy instytucjami sportowymi a sponsorami 

lokalnymi i innymi partnerami, którzy mogą wspierać rozwój sportu,  

3) organizacja i wspieranie eventów sportowych promujących region,  

4) stworzenie platformy wspierającej partnerstwa pomiędzy instytucjami sportowymi i innymi 

podmiotami.    

   

Proponowane działania uzupełniające dla realizacji celu strategicznego i celów 

głównych, do których podejmowania zachęca się wszystkie instytucje bezpośrednio 
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lub pośrednio związane ze sportem, a które przyczynią się do rozwoju sportu na 

Dolnym Śląsku: 

 

Działania Podmioty, które mogą 

podjąć się realizacji 

działań 

Potencjalne źródła 

finansowania  

1) Wykorzystanie potencjału 

promocyjnego imprez sportowych o 

zasięgu europejskim i światowym. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

2) Stymulowanie imprez sportowych 

współorganizowanych z 

zaprzyjaźnionymi regionami. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe  

JST, w tym Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE, środki 

prywatne 

3) Rozwój imprez sportowych o 

charakterze ogólnopolskim. 

 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

4) Organizacja eventów sportowo-

biznesowych. 

 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

5) Realizowanie projektów publiczno-

prywatnych w obszarze sportu. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, podmioty 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 

Krajowe środki 

publiczne, JST, w tym 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

6) Promocja możliwości wykorzystania JST, Województwo JST, w tym Samorząd 
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środków UE i innych instrumentów 

finansowych w celu rozwoju sportu. 

Dolnośląskie, 

organizacje 

pozarządowe 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE 

7) Zwiększenie wykorzystania środków 

UE i innych instrumentów finansowych 

na rozwój sportu. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, 

organizacje 

pozarządowe 

JST, w tym Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki UE 

8) Racjonalizacja wydatków 

przeznaczanych na sport przez 

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego. 

Województwo 

Dolnośląskie, 

organizacje 

pozarządowe 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego 

9) Zwiększanie efektywności 

zarządzania organizacjami sportowymi. 

JST, Województwo 

Dolnośląskie, podmioty 

prywatne, instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

JST, w tym Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne  

10) Rozwijanie kadr dla potrzeb 

organizacji, zarządzania i marketingu w 

sporcie. 

 

Podmioty prywatne, 

instytucje szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe  

Krajowe środki 

publiczne, Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

środki prywatne 

 

Wskaźniki pomiaru – na ich podstawie dokonywany będzie monitoring i ewaluacja 

zmian zachodzących na Dolnym Śląsku jako efekt wdrożenia Programu Rozwoju 

Sportu 

 

Główne problemy zdefiniowanie w 

Programu 

Wskaźniki w odniesieniu do głównych 

problemów 

 

 Rosnące obciążenie infrastruktury 

sportowej w szczególności obiektów 

zamkniętych (hale sportowe, 

baseny, etc.) związane z rosnącym 

zainteresowaniem udziałem w 

aktywności fizycznej oraz 

nieefektywny system zarządzania 

 Liczba wdrożonych systemów 

zarządzania infrastrukturą sportu i 

rekreacji; 

 Liczba klubów sportowych, które 

pozyskały sponsorów prywatnych; 

 Liczba osób uczestniczących w 

wydarzeniach sportowych (w 
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infrastrukturą sportu i rekreacji; 

 Problemy finansowania sportu, m. 

in. niedostatek finansowania przez 

sponsorów prywatnych wiodących 

dyscyplin sportu, pomimo korzystnej 

sytuacji gospodarczej na terenie 

Dolnego Śląska. Oparcie 

finansowania sportu głównie na 

środkach publicznych. 

 W żadnej dyscyplinie sportu i 

wymiarze kultury fizycznej i sportu 

Dolny Śląsk nie jest 

niekwestionowanym liderem w 

Polsce. 

podziale na główne dyscypliny, np. 

frekwencja na stadionach, halach), 

 Liczba imprez sportowych o zasięgu 

ogólnopolskim lub 

międzynarodowym.  

 

5. Finansowanie sportu na Dolnym Śląsku – stan dotychczasowy 

oraz prognozy do 2020 roku  

 

5.1. Stan dotychczasowy  

 
Czynnikiem warunkującym rozwój sportu w regionie jest przeznaczanie środków 

finansowych na ten cel w budżetach administracji samorządowej wszystkich szczebli 

województwa dolnośląskiego, w tym przypadku przez Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego i powiaty znajdujące się w regionie. 

Podstawą do opracowania „Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy 

Sportowej”, będących bazą do finansowania realizacji inwestycji samorządowych oraz 

wspierania pozainwestycyjnego rozwoju sportu przez Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego na dany rok budżetowy jest wysokość limitu środków Funduszu przyznanych 

przez Ministra Sportu i  Turystyki. Poniżej zaprezentowane są limity Środków dla 

województwa dolnośląskiego w poszczególnych latach wynosiły: 

 

Tabela: Wysokość limitu środków FRKF przyznanych przez Ministra Sportu i Turystyki 

województwu dolnośląskiemu1 

Lata Wysokość środków 

                                                 
1
 Protokół Nr 7/15, Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji I Sportu UMWD 
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FRKF 

2010 14 493 000 

2011 13 617 500 

2012 11 272 400 

2013 10 363 500 

2014 13 286 000 

2015 18 419 600 

2016 17 000 000 

 

Źródło: w oparciu o te środki oraz budżet województwa realizowany był Wojewódzki 

Program Rozwoju Bazy Sportowej w latach 1995-2016. 

 

Obecnie realizowany jest „Program Rozwoju Bazy Sportowej w latach 2016-2018”, w 

którego planach jest realizacja 34 inwestycji sportowych na kwotę ok. 25 mln zł. Ze środków 

Budżetu Województwa Dolnośląskiego zrealizowano programy za kwotę 78,44 mln zł2: 

 Program budowy małych przyszkolnych pływalni „Dolnośląski Delfinek” – 6,250 mln zł 

– 5  obiektów (Góra, Chocianów, Twardogóra, Strzegom, Głuszyca),  

 Program budowy obiektów lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”– 12,6 

mln zł – 42 obiekty, 

 Program budowy ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych 

„Moje Boisko – Orlik 2012”– 59,587 mln zł – 192 obiekty. 

W latach 1995-2016 w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej 

dofinansowano: 

 181 sal/hal sportowych; 

 31 krytych pływalni; 

 80 boisk sportowych; 

 78 innych obiektów sportowych. 

Sukcesywnie zwiększany jest budżet na rozwój infrastruktury sportowej. Dzięki rosnącym 

środkom dofinansowywany jest szereg obiektów, które są odpowiednio dostosowane do 

lokalnych potrzeb. Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej w latach 1995-2016 był w 

 województwie dolnośląskim realizowany najlepiej ze wszystkich województw. W jego 

ramach dofinansowano 370 obiektów sportowych (od niewielkich obiektów sportowych po 

baseny pływackie, budowane w  ramach programu „Dolnośląski Delfinek”), wykorzystując 

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 315,9 mln zł. Programy inicjowane na 

Dolnym Śląsku zyskiwały aprobatę ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, a ich efektami 

są nie tylko powstałe obiekty, ale także wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim. 

                                                 
2
 Protokół Nr 34/17, Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji I Sportu UMWD 
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Jedynym mankament Programu jest brak hali lekkoatletycznej, która by umożliwiała treningi 

w okresie zimowym3. 

Na podstawie otrzymanych informacji zagregowano dane o dofinansowaniu przez 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego infrastruktury sportowej w ciągu 4 lat. 

Dofinansowano łącznie inwestycje sportowe kwotą prawie 179 milionów złotych. 

Zrealizowano 181 projektów infrastrukturalnych, w których średnie dofinansowanie na 

mieszkańca wynosi 61,5 zł. 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył w 2017 roku blisko 21 mln zł na 

rozwój sportu w województwie dolnośląskim. W tym 13,2 mln zł przeznaczono na poprawę 

bazy sportowej i budowę nowych obiektów sportowych, 7 mln zł na szkolenie dzieci i 

młodzieży, organizacje imprez, promocje sportu i budżet obywatelski dla inicjatyw 

sportowych i turystycznych Aktywny Dolny Śląsk, oraz 700 tys. zł  na nagrody i stypendia 

sportowe. 

Program Rozwoju Sportu w Województwie  Dolnośląskim  powinien być płaszczyzną 

wielostronnej współpracy samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, administracji 

rządowej, podmiotów gospodarczych, instytucji oraz mieszkańców województwa. Z tego 

względu, identyfikując możliwości finansowania celów strategicznych w nim zawartych to 

należy je oprzeć na różnych źródłach środków finansowych. Można je podzielić na 3 główne 

grupy: 

1) środki publiczne – rządowe, samorządowe, unijne, 

2) środki wygenerowane lub pozyskane przez instytucje sportowe od sponsorów lub 

darczyńców, 

3) środki wygenerowane poprzez komercyjną działalność instytucji sportowych.     

 

5.2. Prognozowane finansowanie sportu na lata 2018-2020 – łączne 

zestawienie środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, MSiT, 

JST i innych źródeł  

 

 

 

 

                                                 
3
 Ibidem, s. 16. 
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Cele strategiczne Inwestycje i działania Rok Kwota Źródła finansowania 

Budowa, modernizacja i 
wykorzystanie 

infrastruktury sportowej i 
obiektów szkolenia 

sportowego 

Budowa Dolnośląskiego Centrum 
Sportu - Jakuszyce w Szklarskiej 

Porębie 

2018 25 000 000,00 zł 
70% - MSiT (FRKF) 

30% - inne środki (JST, organizacje pozarządowe, 
inne środki) 

2019 35 000 000,00 zł 

2020 40 000 000,00 zł 

Budowa Hali Lekkoatletycznej we 
Wrocławiu (na terenie Akademii 

Wychowania Fizycznego) 

2018 7 500 000,00 zł 
70% - MSiT (FRKF) 

30% - inne środki (JST, organizacje pozarządowe, 
inne środki) 

2019 10 000 000,00 zł 

2020 12 500 000,00 zł 

Budowa Polskiego Centrum 
Narciarstwa Zjazdowego w 

Karpaczu 

2018 7 500 000,00 zł 
70% - MSiT (FRKF) 

30% - inne środki (JST, organizacje pozarządowe, 
inne środki) 

2019 10 000 000,00 zł 

2020 12 500 000,00 zł 

Kontynuacja programu Dolnośląski 
Delfinek 

2018 37 770 000,00 zł 6 250 000,00 zł - środki Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, 

8 520 000,00 zł - środki MSiT, 
23 000 000,00 zł - środki JST 

2019 21 250 000,00 zł 

Poprawa bazy sportowej 

2018 2 000 000,00 zł 
50% - JST 

pozostałe źródła - środki NGO, środki prywatne, inne 
środki 

2019 2 500 000,00 zł 

2020 3 000 000,00 zł 

Rozwój sportu profesjonalnego 

2018 4 000 000,00 zł 
50% - JST 

pozostałe źródła – MSiT, NGO, środki prywatne, inne 
środki 

2019 5 000 000,00 zł 

2020 6 000 000,00 zł 

Popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i rekreacyjnego 

2018 10 000 000,00 zł 
50% - JST 

pozostałe źródła – MSiT, NGO, środki prywatne, inne 
środki 

2019 12 500 000,00 zł 

2020 15 000 000,00 zł 

Promowanie społecznych aspektów sportu (profilaktyka, 
zdrowie, medycyna sportu, rehabilitacja) 

2018 4 000 000,00 zł 
25% - JST 

pozostałe źródła – MSiT, NGO, środki prywatne, inne 
środki 

2019 5 000 000,00 zł 

2020 6 000 000,00 zł 
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Poprawa ekonomicznych i marketingowych aspektów sportu 

2018 1 000 000,00 zł 
20% - JST 

pozostałe źródła – MSiT, NGO, środki prywatne, inne 
środki 

2019 1 500 000,00 zł 

2020 2 000 000,00 zł 

RAZEM 

2018 98 770 000,00 zł 

2019 102 750 000,00 zł 

2020 97 000 000,00 zł 

 

 


