
Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego dot. 

Projektu „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim” 

Wrocław, 24 maja 2018 r. 

 

Uczestnicy: 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Iwona Krawczyk, Wojciech Biliński, Paulina 

Gibek, Łukasz Panfil, Piotr Frankowski, Aldona Maziak, Zdzisław Paliga, Ryszard Bartosiewicz,  

Zygmunt Sutkowski, Sylwia Szymańska,  Łukasz Szwiec, Mieczysław Modliński, Anna Dutka,  Stanisław 

Łopaciński, Jacek Grabowski, Elżbieta Kuczewska,  Adam Szymczak, Arkadiusz Zagrodnik, Michał 

Latoś, Kinga Szynklarz, Ryszard Wawer, Mariola Gadula, Dawid Nowacki, Maciej Ostrowski, Łukasz 

Tobys, Stanisław Gołębiewski, Jacek Wolski, Piotr Klukiewicz, Joanna Imiela, 2 reprezentantów 

Wrocławskiego Klubu Motocrossowego. 

Program spotkania: 

1. Powitanie 

2. Prezentacja projektu Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim 

3. Dyskusja 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczął Pan Wojciech Biliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Regionalnego witając wszystkich przybyłych uczestników na drugim spotkaniu 
konsultacyjnym projektu pn. „Program rozwoju sportu w województwie dolnośląskim”.  
 
Dyrektor zaprosił do zabrania głosu Panią Wicemarszałek – Iwonę Krawczyk, która zwróciła 
się do zebranych i na wstępie podkreśla, że ten dokument jest  głosem zebranych, który 
został uwzględniony. Kluby, związku sportowe i inne podmioty zgłaszały potrzebę wpisania 
aspektu związanego z rozwojem sportu do strategii rozwoju Dolnego Śląska. Aktualizacja 
strategii Dolnego Śląska spowodowały to aby sport stał się nierozłącznym,  bardzo ważnym 
obszarem w nowej Strategii. Pewne rzeczy Państwo nam podpowiedzieliście - dodała 
Wicemarszałek, ale pewne rzeczy wynikają także z naszego corocznego podsumowania 
działań i przedsięwzięć, które są realizowane na terenie naszego województwa. Następnie 
podziękowała osobom, które mocno zaangażowały się w napisanie tego dokumentu. 
Pierwsze konsultacje już się odbyły, z takich uwag do dokumentu na bieżąco to na Komisji 
Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu, gdzie przedstawiany był dokument zgłoszono uwagę 
aby wykreślić słowo „tolerancja” z misji rozwoju sportu. Zachęcamy Państwa, abyście 
wnioskowali na etapie konsultowania tego dokumentu, aby nakreślić kierunki przyszłych 
działań, co pozwoli stworzyć budżet dla przedsięwzięć sportowych. Chcemy stworzyć takie 
ramy tego dokumentu aby zrealizować bardzo ambitny plan - aby nasz region stał się 
sportowym liderem wśród regionów Środkowej Europy. 
 
 



Następnie Dyrektor Biliński oddaje głos Panu Łukaszowi Panfilowi, zaznaczając, że  został 
opracowany  raport z badań - analizę ilościową i jakościową dla regionu, który to raport dał  
duże spektrum działania i podkłady pod to, abyśmy teraz mogli dyskutować zapisy Programu 
z Państwem, dokument zarządzania sportem.  
 

Pan Łukasz Panfil reprezentujący zespół ekspercki rozpoczyna od przedstawienia misji i wizji 
rozwoju sportu, czyli kreowania Dolnego Śląska jako wyjątkowego miejsca realizacji karier 
sportowych i  kreowania potrzeby aktywności sportowej jako prozdrowotnego stylu życia. 
Poprzez tę kreację chcemy  stymulować procesy integrujące społeczność i pogłębianie 
poczucia identyfikacji z regionem oraz  promować Dolny Śląsk jako region gościnny i 
tolerancyjny. Konsekwentna realizacja tych punktów zapewni nam pozycję lidera w tej części 
Europy – podkreśla na koniec ekspert. 
Następnie omówił wybrane mocne i słabe strony sportu, których w dokumencie zostało 
zaprezentowanych kilkanaście oraz szanse i zagrożenia otoczenia sportu.  
 
W kolejnej części prezentacji 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. 
 
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. 
 
W tym miejscu głos zabrał pan Łukasz Panfil, który omówił model strategicznego zarządzania 
sportem, podkreślając że proces strategicznego zarządzania sportem ma wspólną 
odpowiedzialność. Samorząd potrzebuje partnerów, współpracy z klubami, związkami aby 
realizować obszary działań. Przed nami wybór takich partnerów, którzy chcą podjąć wspólne 



działania w tym rozwoju. To co sobie dziś zaplanujemy do realizacji w 2018 roku będzie 
ewaluowało w latach kolejnych. 
 
Następnie przeszedł do omówienia celów strategicznych, a w nich działań i inwestycji 
inicjowanych lub podejmowanych przez Samorząd Województwa. W budowie i modernizacji 
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, będzie trzecia edycja programu oraz  Program Poprawa bazy sportowej skierowany 
do klubów  i związków sportowych, dzięki któremu ulepszana jest infrastruktura sportowa w  
w naszym regionie.  
 
Kolejnym omówionym obszarem celów strategicznych był  rozwój sportu profesjonalnego – i 
tu działania samorządu: stypendia sportowe, nagrody, które mają wzmocnić rozwój 
sportowców, akademie sportowe, zapoczątkowana w w 2017 roku Dolnośląska Akademia 
Siatkówki a w tym roku ruszają nowe akademie już wcześniej wspomniane: Dolnośląska 
Akademia Kolarska i Dolnośląska Akademia Piłki Ręcznej. Kolejnym obszarem działań jest 
wsparcie profesjonalnych klubów.  
 
 

W grupie celów strategicznych z obszaru: Popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i 
rekreacyjnego znalazły się: szkolenie sportowe, popularyzacja sportu w różnych 
środowiskach, wsparcie imprez sportowych i popularyzacja dyscyplin sportowych. 
 

W grupie celów strategicznych z obszaru: Promowanie społecznych aspektów sportu 
(profilaktyka, zdrowie, medycyna sportu, rehabilitacja) Pan 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 z grupy celów, czyli: Poprawie ekonomicznych i marketingowych aspektów sportu   
Pan Panfil 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 biznesów. W tym miejscu głos zabrał 
Dyrektor Biliński, który podkreśla że samorząd województwa  swoje działania opiera nie tylko 
na swoich zasobach ale dąży do łączenia i synergizowania działań także w kontekście 
finansowym. Badania z Torunia pokazują że jest 900 mln niezagospodarowanych środków 
finansowych w rezerwie.   
 
 

Omawiając  proces monitoringu, jaki został zaplanowany w tym dokumencie ekspert zaprosił 
uczestników spotkania do włączenia się w ten proces, który jest ciągły i za każdym razem i na 



każdym etapie.  Chcielibyśmy aby te wnioski i rekomendacje były realizowane – dodał na 
koniec. 
Prognozowanie finansowe przedstawił Dyrektor Biliński. Podkreśla, że całość działań                 
i inwestycji sportowych została oszacowana na wartość blisko 300 mln złotych na lata 2018-
2020. To nie są tylko środki samorządu Województwa, ale również środki samorządów 
gminnych, środki prywatne, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.  
 

Na zakończenie prezentacji pani Wicemarszałek zwraca się do zebranych podsumowując, że 
raport, o którym wcześniej wspomniał Dyrektor Biliński jest swojego rodzaju inwentaryzacją 
wiemy co mamy, w czym jesteśmy dobrzy, wiemy gdzie mamy rezerwy. Ten dokument, który 
teraz konsultujemy będzie miał jeden ogromny atut. Tym atutem jest integralność ze  
Strategią Rozwoju Dolnego Śląska. Zawsze w oparciu o zapisy w tym dokumencie będzie 
można inicjować, wnioskować i poszukiwać środków na sfinansowanie przedsięwzięć, które 
są zasygnalizowanie, opisane lub znajdują się w strategii. Program rozwoju sportu nie jest 
koncertem życzeń, nie możemy w nim zawrzeć zapisów, że w każdej gminie, każdym 
sołectwie umieścimy zadanie sportowe, które będzie realizowane. Musimy myśleć 
kompleksowo, syntetycznie z dbałością o rozwój sportu na całym Dolnym Śląsku, na rozwój 
sportu zarówno tych najmłodszych ale i tych starszych -  wprowadzamy aktywność 
senioralną. Patrząc z perspektywy lat na finansowanie inwestycji sportowych i sportu  tym 
roku samorząd województwa przeznaczył większe środki niż w latach ubiegłych i znów mamy 
zwiększenie o kolejny 1 mln złotych na rozwój zadań związanych ze sportem. to świadczy o 
tym że samorząd coraz mocniej chce uczestniczyć w przedsięwzięciach  sportowych.  
 
 
W tym miejscu Pani Wicemarszałek zaprosiła uczestników spotkania do dyskusji. 
 

DYSKUSJA: 
 

Jako pierwszy zabrał Pan Zygmunt Sulkowski (Prezes Honorowy DOZTS, Przewodniczący 
Komisji PZTS), który pogratulował Programu ale wyraził obawy odnośnie przeznaczania coraz 
mniejszych środków finansowych na tenis stołowy. Drugim problemem wyrażonym przez 
Prezesa był regulamin przyznawania stypendium sportowych, który według Prezesa jest 
należy zmienić. Podaje przykład młodej zawodniczki, która zdobywa 2 medale na 
mistrzostwach Polski, reprezentuje kraj na mistrzostwach Europy i nie otrzymuje 
stypendium. Trzecia kwestia przedstawiona przez Prezesa to sprawa Klubu Odra Głoska, 
który złożył wniosek w otwartym konkursie ofert i nie otrzymał środków z powodu błędów 
formalnych.  
Pani Wicemarszałek Krawczyk – udziela odpowiedzi -  argumentując dbałością o tenis 
stołowy, wsparciem finansowym dla klubów sportowych, przekazywaniem środków 
finansowych do federacji, a ona przekazuje je do związków sportowych. Otwarte konkursy 
ofert opierają się na konkretnych zasadach i kryteriach i jeśli dany podmiot ich nie spełni, 
popełni błędy to niestety nie przechodzi dalej, do oceny merytorycznej i nie otrzymuje 
dofinansowania.   
 

 

Pan Arkadiusz Zagrodnik (Prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu) dodaje, że nie zmieniło się 
finansowanie tenisa sportowego, pula jest taka sama albo nawet większa,  przeznaczamy 
więcej środków na sport dzieci i młodzieży. 



Uwagę, jaką chce wnieść do projektu Programu Pan Zagrodnik, a którą to uwagę już zgłaszał 
na etapie konsultowania dokumentu w gronie zespołów eksperckich – trzeba podkreślić 
miejsce sportu młodzieżowego kwalifikowanego przy sporcie profesjonalnym i prosi aby go 
dopisać, również brakuje go w prognozie finansowej przy sporcie profesjonalnym. 
 
Pan Marek Ostrowski  (Prezes, Związek Narciarski Wrocław) na wstępie dziękuje za spotkanie 
oraz za 30 milionów złotych z przeznaczeniem na narciarstwo alpejskie i przechodzi do 
przestawienia swoich obaw. Uważa, że 30 milionów jest przeznaczanych bez konsultacji 
społecznych, bez zdiagnozowania realnych potrzeb klubów, nie wiadomo co będzie za 2 lata. 
Odpowiedzi udziela Pani Wicemarszałek, która podkreśla, że aktualnie trwające konsultacje 
dotyczą programu rozwoju sportu, w którym jest zapisana propozycja stworzenia tego 
Centrum narciarstwa zjazdowego w Karpaczu, prace nad tym trwają, to nie jest jeszcze 
gotowy projekt, który już jest realizowany. Tu w programie jest on wpisany ale to dopiero 
pomysł na takie centrum. Dopiero kiedy będzie podpisywane porozumienie pomiędzy 
prywatnym inwestorem, gmina Karpacz, Szkołą Mistrzostwa Sportowego, ministrem, naszym 
samorządem województwa oraz karkonoskim parkiem narodowym to wtedy związek 
narciarski zostanie zaproszony i będzie uczestniczył w dalszych pracach. To centrum 
narciarstwa zjazdowego  to nasza propozycja, którą wpisujemy do Strategii Rozwoju Dolnego 
Śląska i jeśli tam się znajdzie to wtedy zostaną zabezpieczone środki na finansowanie tej 
inwestycji i w WPFie i w budżecie województwa. Pan Dyrektor Biliński  dodaje - to co 
chcielibyśmy  zrealizować będzie odbywać się z  udziałem ekspertów,  już takie spotkania 
mają miejsce, stok Euro był konsultowany z udziałem ekspertów FISE, który chcemy 
przygotować pod homologację FISowską, abyśmy mogli na tym stoku Śnieżka organizować 
puchar, imprezy międzynarodowe. Jesteśmy już po rozmowach z KPN, który przyjmuje i 
akceptuje pewne nasze założenia. Każda inwestycja będzie poprzedzona dokładną analizą 
możliwości z wypełnieniem treścią jakie działania miałyby się tam  odbywać.  Odnosząc się 
do budżetu, który jest tylko projekcją, szacunkiem, jeśli nie uda się zrealizować założonych 
na ten rok części inwestycji to, tak  jak w każdym projekcie możliwe jest modelowanie. Te 
środki zostaną przeniesione  na następny rok. a zakończenie inwestycji przedłuży  się na 
kolejny rok.  
 

Prof. Bartoszewicz (prorektor - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) - odnosi 
się do budowy inwestycji w Karpaczu. Zwraca uwagę na nazwę - Polskie Centrum 
Narciarstwa Zjazdowego i uważa że nazwa powinna zostać zmieniona. W odniesieniu do 
budowy hali lekkoatletycznej we Wrocławiu Profesor uważa, że to ważna inwestycja dla 
regionu i tu można byłoby stworzyć polskie centrum lekkoatletyki tu we Wrocławiu, duża 
szansa dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Jest dobry klimat w ministerstwie.  
Kolejna uwaga, która zgłasza jest błąd w nazewnictwie. Uważa, że nazywany tę strategię 
strategią rozwoju sportu, a jesteśmy w realiach polskich i w Polsce funkcjonuje nazewnictwo 
kultury fizycznej a „sport” funkcjonuje w tej kulturze fizycznej -  według Profesora dokument 
powinien nazywać się: Program rozwoju kultury fizycznej na Dolnym Śląsku z działami. 
Zauważył również, że nie ma w Polsce określenia sportu senioralnego i nie 
możemy wrzucamy wszystko do jednego worka.  
Do wypowiedzi Profesora odnosi się pani Wicemarszałek Krawczyk dziękując za jego głos 
oraz aktywny udział w pracach nad dokumentem, dodając, że sama jest praktykiem a nie 
teoretykiem. W samorządzie województwa odnosi się do środków finansowych, którymi 
dysponuje samorząd. W samorządzie województwa dolnośląskiego jest komisja turystyki, 



rekreacji i sportu. Ten dokument ma być komplementarny z tymi zdefiniowanymi w 
samorządzie działaniami i przypisanymi do nich środkami finansowymi. Dodaje, że będzie 
starała się stać przy posługiwaniu się terminem „sport” gdyż nie chciałaby utrudniać 
zrozumienia zapisów tego dokumentu. Bardziej nośny jest termin „sport”, który według Pani 
Wicemarszałek będzie pomagał w akceptacji jego zapisów.  
 

Pan Michał Latoś – (Prezes, Klub Sportowy Panthers) zabiera głos przedstawiając Dolny Śląsk 
jako lidera w Polsce w sportach niszowych, wymieniając futbol amerykański, baseball, 
lacross. Dodał, że na ich mecze przychodzą tłumy, a środki finansowe z miasta wynoszą  tylko 
10% całości a to są drogie dyscypliny sportu. Zadaje pytanie – jaki jest pomysł na sporty 
niszowe? 
 

Pani (Prezes Klubu Sportowego Gwardia Wrocław)  zabiera głos i wskazuje, że dzięki takim 
działaniom i takim projektom możemy podnosić poziom sportowego kształcenia dzieci i 
młodzieży, dziękuje za możliwość uczestnictwa w konsultacjach. 
 
Dyrektor Biliński odpowiada Panu Latosiowi -  jaki jest pomysł na sporty niszowe - nie 
dzielimy województwa na sporty wiodące i niszowe, nie ma sportów niszowych na Dolnym 
Śląsku. 
 

Głos zabiera Pan Piotr Frankowski – (Wójt gminy Malczyce) 
Przytacza istotny fakt odnośnie finansowania klubów sportowych, z którym obecna komisja 

na konsultacji całkowicie się zgadza. Kluby sportowe od wielu lat są nauczone, że 

finansowanie odbywa się tylko ze środków publicznych. Brak jest poszukiwania 

zewnętrznego, innych alternatyw, dodatkowych środków niepublicznych. Jest to dużym 

błędem, ponieważ gmina, czy samorząd województwa nie może być jedynym źródłem 

finansowania sportu. Według Pana Frankowskiego kluby powinny być o tym uświadamiane, 

a sam zapis odnośnie finansowania  powinien znaleźć się np. w  Programie Rozwoju Sportu. 

Pan Frankowski twierdzi również, że w Programie powinien znaleźć się zapis odnośnie  

klubów sportowych strategicznych dla regionu, historycznych, ważnych zarówno dzisiaj jak i 

w przeszłości. Powinny być one objęte szczególną ochroną oraz lepszym 

dofinansowywaniem. 

Prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu Pan Arkadiusz Zagrodnik z powyższym stwierdzeniem 

kompletnie się nie zgadza. Uważa, że wszystkie kluby powinny być traktowane jednakowo, 

bez podziałów na te lepsze i gorsze. Jego zdaniem wywołałoby to niepotrzebne napięcia, 

protesty i złą atmosferę  w środowisku sportowym. 

Pan Łukasz Tobys (menadżer Klubu Sportowego Gwardia Wrocław)  nawiązuje do 

marketingu sportowego. Jego zdaniem jest duży potencjał w firmach prywatnych, które 

mogłyby zainwestować w kluby sportowe, ale jest niestety duży problem z fachową wiedzą 

ludzi jak zachęcić do współpracy takich inwestorów. Twierdzi, ze potrzebne są w klubach 

odpowiednie szkolenia jak wyjść naprzeciw sponsorom, jak nawiązywać z nimi dobre relacje i 

korzyści dla obu stron.  Odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor Biliński – widzi dwie możliwości – 



szkolenia marketingowe dedykowane dla całego środowiska sportowego, druga opcja to 

dzielenie się wiedzą, dobre praktyki klubów sportowych, które poprzez warsztat praktyczny 

mogą innym klubom przekazać wiedzę i nabyć umiejętności jak pozyskać sponsora. 

W tym miejscu z braku innych pytań i uwag Pani Wicemarszałek zakończyła dyskusję oraz 
spotkanie dziękując zebranym za udział i zachęcając do przesyłania swoich uwag do 
dokumentu. 
 
 
Opracowanie: 
Dział Sportu i Rekreacji, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Departament Rozwoju Regionalnego  
 
 

 

 


