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Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Paweł Rańda  witając wszystkich przybyłych uczestników na 
trzecim spotkaniu konsultacyjnym projektu pn. „Program rozwoju sportu w województwie 
dolnośląskim”.  
Na wstępie Dyrektor poprosił o zabranie głosu Panią Wicemarszałek Iwonę Krawczyk, która 
podziękowała tym wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie tego dokumentu. 
Podkreśliła, że nie mogło nie być konsultacji w Karpaczu, inicjatywy wpisane do programu 
pokazują, że samorząd województwa stawia na Karpacz. Proszę zwrócić uwagę w dalszej 
części spotkania na inwestycje, które są zaplanowane do realizacji w tym regionie.  
 
Następnie głos zabrał Pan Wojciech Biliński (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Regionalnego), który przedstawił założenia powstania dokumentu. Zamierzeniem było 
stworzenie pewnego systemu, który pozwoli na zasadzie połączeń stworzyć warunki w 
różnych obszarach sportu profesjonalnego, w którym to systemie chcemy dobrych warunków 
do trenowania, szerokiego udziału w sporcie, jeszcze większego popularyzowania i zaciągu 
młodych adeptów sportu, a wreszcie chcemy akceptacji społecznej aby z realizacją tych 
działań sportowych identyfikowali się z mieszkańcy lokalnie ale i  w skali województwa. 
Przechodząc do misji i wizji, czyli kreowania Dolnego Śląska jako wyjątkowego miejsca 
realizacji karier sportowych,  kreowania potrzeby aktywności sportowej jako prozdrowotnego 
stylu życia, stymulowania procesów integrujących społeczność i pogłębiania poczucia 
identyfikacji z regionem a także promowania Dolnego Śląska jako regionu gościnnego               



i tolerancyjnego.  Konsekwentna realizacja tych punktów zapewni nam pozycję lidera w tej 
części Europy – podkreślił Dyrektor Wojciech Biliński. 
Następnie Dyrektor Biliński przedstawił wybrane mocne i słabe strony sportu, których w 
omawianym dokumencie zostało zaprezentowanych kilkanaście oraz szanse i zagrożenia 
otoczenia sportu. Przechodząc do mocnych stron dolnośląskiego sportu wymienił rozwój 
oferty klubów, który uwidacznia się między innymi we wzroście liczby trenerów                         
i instruktorów w klubach sportowych oraz wzroście liczby członków klubów sportowych           
i osób ćwiczących. Jedną ze słabych stron jest to, że w żadnej dyscyplinie sportu i wymiarze 
kultury fizycznej i sportu Dolny Śląsk nie jest niekwestionowanym liderem w Polsce, inną 
zauważaną słabością są problemy finansowania sportu, m. in. niedostatek finansowania 
przez sponsorów prywatnych wiodących dyscyplin sportu, pomimo korzystnej sytuacji 
gospodarczej na terenie Dolnego Śląska a  rezerwa w Polsce takiego sponsoringu to kwota 
900 mln złotych, ogromna kwota do zagospodarowania, w dzisiejszych czasach firmy nie 
widzą uzysku w sponsoringu.  
Patrząc na szanse warto podkreślić, że jesteśmy bardzo silnie rozwijającym się 
województwem, jednym z trzysetki europejskiej, który jednak nie przekłada się na rozwój 
sektora sportu, nie zauważamy tego aspektu, i tu ważne zadanie przed nami żebyśmy 
stworzyli przeświadczenie że sport musi być elementem działań gospodarczych, które dają 
jakiś uzysk firmom, przedsiębiorcom, które chciałaby zainwestować w branżę sportową. To 
co jest mocno nas niepokoi to "drenaż" tych perełek sportowych i w rezultacie ich migracja 
poza województwo, ucieczka osób kształcących się na dalszym poziomie nauczania do 
regionów oferujących im rozwijanie karier. 
 
W kroku kolejnym, Dyrektor Wojciech Biliński przeszedł do omówienia obszarów 
strategicznego zarządzania sportem podkreślając, że budując ten program rozwoju sportu 
jako proces zarządzania twórcy określili pola, funkcje i główne priorytety i na tej podstawie 
stworzyli 5 grup celów strategicznych.  
 
Pierwsze pole to pole kompetencji sportowych  z poszerzeniem tych kompetencji również 
społecznych i tu przykład szkoły mistrzostwa sportowego w Karpaczu, której sportowcy 
odnosi sukcesy ale ich kariery sportowe i społeczne nie pozwalają na kontynuację edukacji,  
w dogodnych warunkach na realizację procesu treningowego i w słabych stronach ci 
sportowcy przechodzą do innych województwa a czasem i zagranicę, gdzie mają lepsze 
warunki do kariery. Trzeba zabezpieczyć to, aby ci sportowcy nie opuszczali naszego regionu, 
chcielibyśmy aby to ostatnie ogniwo kształcenia było przyjazne sportowcom, oczekujemy od 
środowiska akademickiego takiej współpracy, przygotowania indywidualnych ścieżek kariery 
– dodał Dyrektor. 
 
Drugie pole celów strategicznych to dostęp do sportu, lepsze uczestnictwo w sporcie poprzez 
budowę i modernizację zamkniętych i otwartych obiektów sportowych w naszym regionie.    
W tym miejscu Dyrektor Biliński przywołał przykład boisk gdzie w tym roku orliki mają 10-
lecie i tracą swoją trwałość, co z nimi będzie zależy w głównej mierze od dobrych 
menadżerów i od pomysłu jak je zagospodarować, jaką nową funkcjonalność im nałożyć.   
 
Trzecim polem celów strategicznych jest organizacja sportu poprzez priorytetowe obszary 
działań, tj. organizowanie imprez sportowych o charakterze powszechnym, imprez 
sportowych krajowych i międzynarodowych, efektywne zarządzanie instytucjami  



sportowymi celem integrowania wokół nich społeczności lokalnych oraz wdrażanie 
projektowego zarządzania sportem. Tutaj dobrym przykładem działań mogą być akademie: 
zapoczątkowana w 2017 roku Dolnośląska Akademia Siatkówki, która w roku bieżącym jest 
kontynuowana a kolejne akademie właśnie się „narodziły”, Dolnośląska Akademia Kolarska      
i Dolnośląska Akademia Piłki Ręcznej, akademie stanowią  platformę pomiędzy klubami          
a związkiem na szczeblu wojewódzkim. 
 
Następnie głos zabrał Pan Łukasz Panfil (przedstawiciel grona ekspertów) przechodząc do 
slajdu dotyczącego strategicznego zarządzania sportem pokreślił, że chcemy aby sport             
i rozwój sportu na Dolnym Śląsku postrzegany był jako proces strategicznego zarządzania. 
Jako proces, który ma wspólną odpowiedzialność. Samorząd może koordynować proces tego 
zarządzania, ale potrzebuje partnerów, współpracy z klubami, związkami, podmiotami 
zewnętrznymi aby realizować te wskazane w dokumencie obszary działań. Przed nami wybór 
takich partnerów, którzy chcą podjąć wspólne działania w tym rozwoju. To jest proces i to co 
sobie dziś stawiamy do realizacji w 2018 roku będzie ewaluowało w latach kolejnych. 
 
W kroku kolejnym Pan Łukasz Panfil przeszedł do przedstawienia obszaru 5 głównych celów 
strategiczne, a w nich działania i inwestycje inicjowane lub podejmowane przez Samorząd 
Województwa.  
W pierwszym celu strategicznym, czyli budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na 
lata 2018-2020 zaplanowano do realizacji m.in. inwestycje strategiczne dla polskiego sportu: 
budowę Dolnośląskiego Centrum Sportu - Jakuszyce w Szklarskiej Porębie, budowę Hali 
Lekkoatletycznej we Wrocławiu (na terenie Akademii Wychowania Fizycznego) oraz budowę 
Polskiego Centrum Narciarstwa Zjazdowego w Karpaczu. Oprócz nich kontynuowany jest         
i będzie w latach kolejnych programu Dolnośląski Delfinek oraz Program Poprawa bazy 
sportowej.  
 
Następnie przeszedł do omówienia drugiego obszaru celów strategicznych, czyli rozwoju 
sportu profesjonalnego – i tu działania samorządu jakim są: stypendia sportowe, nagrody, 
które mają wzmocnić rozwój sportowców, akademie sportowe, w tym roku ruszają nowe 
akademie już wcześniej wspomniane: Dolnośląska Akademia Kolarska i Dolnośląska 
Akademia Piłki Ręcznej. Dyrektor Biliński dodaje, że na konsultacjach w Legnicy narodził się 
kolejnym pomysł, być może w przyszłości powstanie akademia łucznictwa. Omawia także 
kolejnym działanie, którym jest wsparcie profesjonalnych klubów – w tym roku zadanie jako 
pilotaż – kluby, które są w najwyższych ligach rozgrywkowych, które mają utytułowanych 
mistrzów w swoich dyscyplinach, chcemy rozpocząć współpracę z tymi klubami i stworzyć 
obok nich młodzieżowe zaplecze aby zachować w ciągłości proces wsparcia szkolenia dzieci     
i młodzieży. 
 
W trzecim celu strategicznym z obszaru: Popularyzacja i rozwój sportu powszechnego               
i rekreacyjnego przedstawiono działania samorządu: szkolenie sportowe, popularyzacja 
sportu w różnych środowiskach, wsparcie imprez sportowych i popularyzacja dyscyplin 
sportowych. 
 

Kolejny cel strategiczny z obszaru: Promowanie społecznych aspektów sportu (profilaktyka, 
zdrowie, medycyna sportu, rehabilitacja) Pan Łukasz Panfil omówił  działania i inwestycje 
samorządu takie jak: szkolenia dla osób zajmujących się społecznymi aspektami sportu, 



wspieranie akcji i eventów promujących zdrowy styl życia oraz profilaktykę, stworzenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Kadr Dolnośląskich, stworzenie platformy 
komunikacji pomiędzy placówkami profilaktyki zdrowotnej  i ludźmi chcącymi podjąć się 
aktywności fizycznej w sposób racjonalny.  
 
W ostatnim celu strategicznym, czyli: Poprawie ekonomicznych i marketingowych aspektów 
sportu ekspert podkreślił między innymi, że znalazły się tu grupy działań i inwestycji,                
w realizacji których wymagane i oczekiwane jest łączenie swoich sił, potencjałów, tworzenie 
takich wspólnych wydarzeń sportowych, które łączą ludzi biznesu.  
 
Prognozę finansową omówionych wcześniej działań na lata 2018-2020 przedstawił Dyrektor 
Biliński, pokazując poszczególnego inwestycje i działania z podziałem na lata i źródła 
finansowania. 
 

Proces monitoringu został omówiony przez Pana Łukasza Panfila, który zaprosił uczestników 
spotkania do włączenia się w proces monitoringu, który jest ciągły i za każdym razem i na 
każdym etapie chcielibyśmy aby te wnioski i rekomendacje były realizowane – dodał ekspert. 
 

W tym miejscu Pan Dyrektor Biliński zaprosił uczestników spotkania do dyskusji. 
 
 
Dyskusja: 
 
Pan Kazimierz Mazur (Klub Sportowy „Śnieżka”, trener narciarstwa alpejskiego, nauczyciel 
wychowania fizycznego z wieloletnim doświadczeniem) pochwalił projekt dokumentu, 
podkreślił że stanowi on dużą szansę dla Karpacza i dla przyszłych sportowców. Uważa za 
trafione inwestycje zaproponowane w programie do realizacji w Karpaczu i Jakuszycach 
Szklarska Poręba. Bardzo liczy na ich realizację. Wyraża również opinię, że głównym 
powodem słabych wyników Polaków w narciarstwie alpejskim na poziomie światowym jest 
brak pól treningowych w Karpaczu i w Polsce. Zawodnicy w chwili obecnej muszą trenować w 
Czechach. Planowane inwestycje rozwiążą ten problem, zachęci młodych ludzi do uprawiania 
sportów zimowych a region zyska turystycznie. 
 
Pan Zbigniew Stępień (Prezes MKS Karkonosze Jelenia Góra) – według niego w Programie 
zabrakło zapisu o inwestycji dotyczącej budowy toru do saneczkarstwa lodowego w Karpaczu. 
Mamy dzieci i młodzież która trenuje, mamy olimpijczyków w tej dyscyplinie, mamy szkołę, 
która ich kształci, ale nie mamy profesjonalnego toru lodowego, tor betonowy  w Karpaczu, 
na którym trenują zawodnicy niestety jest przestarzały. Uważa, że bez tej inwestycji 
dyscyplina ta nie ma szans rozwoju, a zdolnej młodzieży do trenowania nie brakuje. W Polsce 
nie ma profesjonalnego toru i zawodnicy są zmuszeni do trenowania zagranicą.  
 
Odpowiedzi udziela Dyrektor Biliński -  nawet jeśli dana inwestycja nie jest wpisana literalnie 
do dokumentu, to nie znaczy, że nie może zostać zrealizowana. 
 
Pan Kazimierz Mazur (Klub Sportowy „Śnieżka”) zadaje pytanie jak są finansowani 
instruktorzy i trenerzy na Dolnym Śląsku. Nie ma środków z miasta ani z urzędu 
marszałkowskiego, wojewódzkiego na fundusz płac. Wynagrodzenie trenerów opiera się na 



składkach rodziców. Zawodnicy, którzy trenowali pod okiem pana Mazura pracują jako 
instruktorzy w prywatnych firmach, żaden nie uczy w szkole, w powiecie kluby narciarskie 
których kiedyś było 8 w chwili obecnej funkcjonują jako firmy.  Odpowiada Dyrektor Biliński – 
prawo stanowi, że zawód trenera jest wolnym zawodem. Samorząd województwa poprzez 
DFS przeznacza środki finansowe na szkolenie dzieci i młodzieży pod warunkiem że w tej 
rywalizacji dzieci i młodzieży dany klub zdobywa punktu. Zadaniem Gminy na terenie, której 
jest klub jest wspieranie klubów sportowych, choć wiemy że te środki są ograniczone                
i niewystarczające. Możliwością dla danego klubu jest na przykład wprowadzanie nowych 
dyscyplin sportowych i tu staranie się o dofinansowanie działań a w tym i wynagrodzeń 
instruktorów i trenerów. 
 
Pan Tomasz Stanek (Radny Karpacza) – popiera plany budowy infrastruktury do sportów 
zimowych zaproponowane w projekcie. Uważa, że zyskają dzięki temu na rozwoju takie 
dyscypliny jak narciarstwo zjazdowe, snowboard i skicross. Według niego w regionie nie 
brakuje doświadczonych trenerów i fachowców. Natomiast Karkonosze nie są 
wykorzystywane w pełni narciarsko. Nie zgadza się z opinią innych, że Karkonosze nie nadają 
się do treningów na światowym poziomie. Za argument podaje przykład zawodniczki z Czech 
– Ester Ledecką, trenującej 15 km od Karpacza po drugiej stronie góry, która jako pierwsza 
historii zawodniczka na jednych zimowych igrzyskach w Pjopczang 2018 zdobyła złote medale 
w dwóch różnych dyscyplinach sportowych. Według Stanka jedyne rozsądne miejsce na 
budowę toru lodowego w Polsce jest właśnie w Karpaczu. Wiąże się to z bliskością zawodów 
organizowanych cyklicznie w Niemczech, Czechach i Austrii. Podkreśla, że zdaje sobie sprawę, 
że jest to inwestycja bardzo kosztowna i bez wsparcia rządowego i strategicznych sponsorów 
niemożliwa do realizacji. Radny wskazuje również problem w tym co ze sportowcem, który 
kończy szkołę (tu przykład SMS w Karpaczu) i niekoniecznie chce kontynuować naukę na 
studiach. Radny proponuje i wskazuje Karkonoski Park Narodowy (KPN), Lasy Państwowe, 
straż graniczną, Urząd Celny aby je wykorzystać i wskazać je jako potencjalne możliwości 
pracy dla sportowcy po szkole mistrzostwa sportowego, aby otrzymali socjalne 
zabezpieczenie. Uważa, że rządowo powinno się wskazać na przykład, że trzeba 
zagwarantować na Dolnym Śląsku 4 miejsca pracy w służbie celnej bądź KPN dla sportowców. 
 
Wiesława Kozłowska (Dolnośląski Związek Narciarski) – wyraża swoją opinie aby nie 
zapominać, że w Karpaczu były w przeszłości również i skoki narciarskie. Chętni młodzi i 
trenerzy znaleźliby się ale potrzeba infrastruktury do trenowania skoków.  
Odpowiedzi udziela Pan Dyrektor Biliński – to że dziś czegoś nie ma, to nie znaczy, że tego nie 
będzie. Badajmy potencjał i realne możliwości od chęci. Zrobiłem taką sondę pytając czy 
któryś z trenerów podjąłby się szkolenia w skokach narciarskich. Nikt się wyraził chęci. Być 
może w przyszłości te skoki zostaną reaktywowane na Dolnym Śląsku, temat jest otwarty. 
 
Tomasz Kośmierowski (trener, SMS Karpacz) – wyraża swoją opinię, iż mamy wiele do 
zaoferowania w Karpaczu, jeśli powstałby lodowy tor saneczkowy to powinniśmy ubiegać  się 
w ministerstwie aby powstał tu w Karpaczu w Karkonoszach Centralny Ośrodek Sportowy 
(COS).  
Odpowiedzi udziela Pan Dyrektor Biliński, pytając czy wiemy ile ta inwestycja będzie nas 
kosztowała, czy będziemy jakie będzie zapotrzebowanie na ten obiekt, czy będzie 
wykorzystywany dla szkolenia dzieci i młodzieży ale także dla upowszechniania tej dyscypliny 
sportu, udostępniony dla turystów. Trzeba pamiętać aby budować wokół danego obiektu 



projekty, wypełniać inwestycję treścią aby przewidzieć wszelkie elementy zagospodarowania 
takiego obiektu na lata. 
 
W tym miejscu z braku innych pytań i uwag Pan Wojciech Biliński zakończył dyskusję oraz spotkanie 

dziękując osobom zebranym w SMS w Karpaczu za udział w konsultacjach i zachęcając do przesyłania 

swoich uwag do dokumentu. 

 
 
Opracowanie: 
Dział Sportu i Rekreacji, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Departament Rozwoju Regionalnego  
 
 
 
 

 

 


