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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 pierwszej z czterech spotkań 
konsultacyjnych projektu pn. „Program rozwoju sportu w województwie dolnośląskim”.  
 
Tytułem wstępu do prezentacji pokreślił, że 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 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. Czas to zmienić – dodał Dyrektor Biliński. 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. 
 
Następnie 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 wyjeżdżają za granicę, gdzie mają lepsze 
warunki do rozwoju 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. 
 
Przechodząc do slajdu dotyczącego strategicznego zarządzania sportem Dyrektor Biliński 
pokreślił, że chcielibyśmy aby sport i rozwój sportu na Dolnym Śląsku postrzegany był jako 
proces strategicznego zarządzania. Jako proces, który 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 jest proces i to co sobie dziś stawiamy do realizacji w 2018 roku będzie 
ewaluowało w latach kolejnych. 



 
Następnie Dyrektor Wojciech Biliński omówił cele strategiczne, a w nich działania i inwestycje 
inicjowane lub podejmowane 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 oraz  Program Poprawa bazy sportowej. W tych dwóch ostatnich programach 
wymusiliśmy system partycypacji i chcielibyśmy aby powstał system, który łączy rożne źródła 
finansowania – dodał Dyrektor Wojciech Biliński. 
 
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. 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 tym 
obszarze Dyrektor Biliński podał przykład imprezy międzynarodowej ją była The World 
Games, która w 2017 roku uzyskała wsparcie finansowe samorządu województwa, a w tym 
roku w ramach otwartego konkursu ofert dyscypliny sportów nieolimpijskich są 
popularyzowane dzięki wsparciu finansowym naszego samorządu. 
 

W grupie celów strategicznych z obszaru: Promowanie społecznych aspektów sportu 
(profilaktyka, zdrowie, medycyna sportu, rehabilitacja) Dyrektor Biliński 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   
Dyrektor Biliński 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.  
 
 

Omawiając  proces monitoringu, jaki został zaplanowany w tym dokumencie Dyrektor Biliński 
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 Dyrektor. 
 
 



W tym miejscu głos zabrała Pani Marszałek podkreślając, że strategia ma mieć charakter 
dokumentu który umożliwi realizację programów, które tam zostały  opisane i na które 
samorząd województwa zabezpiecza środki. To co jest bardzo ważne to, że nigdy wcześniej  
nie było słowa sport wpisanego do strategii rozwoju naszego województwa. Opracowanie 
tego dokumentu miało na celu stworzenie podwaliny dla kolejnych działań sportowych. 
Oczekiwałam że konieczne i niezbędne jest stworzenie wojewódzkiego programu aby orlikom 
nadawać kolejne funkcje, poddać je odbudowaniu, renowacji, modernizacji, np. w oparciu o 
dyscypliny nieolimpijskie czy uda się coś dopasować do orlika – dodała Pani Wicemarszałek. 
Programu rozwoju sportu będzie dokumentem, na bazie którego dziś, jutro, za kilka lat 
będziemy mogliby kreować i realizować zadania sportowe z myślą o upowszechnianiu i 
wspieraniu rozwoju sportu. Ten rok jest rokiem przełomowym pod względem ilości środków 
przeznaczonych na sport - Polana Jakuszycka i sporty zimowe to kolejne 13 milionów więcej 
w tym roku na rozwój sportu na Dolnym Śląsku. Po raz pierwszy mamy program w ramach 
którego będziemy wspierać sport zawodowy, chcemy transferować wiedzę i umiejętności, 
dedykować młodym ludziom te wzorce i postawy sportowe najlepszych sportowców. Przy 
wsparciu drużyn sportowych z najwyższej ligi chcemy ich wykorzystać do upowszechniania 
dyscyplin sportowych i promowania Dolnego Śląska jako sportowego Dolnego Śląska. 
 
Na koniec pani Marszałek podkreśliła, że mamy cel aby młodych ludzi oderwać od monitorów 
i  smartfonów, mamy cel aby Dolny Śląsk był województwem,  które może poszczycić się nie 
tylko tym, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się regionem ale niestety nie w aspekcie 
sportu. Mamy ambicje wskoczenia na podium w krajowym współzawodnictwie dzieci i 
młodzieży. Chcemy przeciwdziałać odpływowi zawodników poza Dolny Śląsk, chcemy 
pokazywać i manifestować,  że sport może być receptą na dostatnie życie. Po to ta strategia 
aby ramy, które zostały w niej stworzone zawierały konieczność dbania o sportowy rozwój 
mieszkańców Dolnego Śląska. 
 
Pani Wicemarszałek następnie zaprosiła o zabranie głosu Pana Dyrektora Pawła Rańdę. 
Dyrektor Rańda powiedział, że widzi w zagrożeniach rozwoju sportu brak współpracy 
międzyinstytucjonalnej wyrażany przez odpływ zawodników do innej uczelni. Dodaje, że 
kluby sportowe będą miały ten drogowskaz w postaci Programu rozwoju sportu, który 
powinien im ułatwiać poruszanie się w tym obszarze. Program będzie zamykał w ramach te 
dyscypliny i te kierunki, które są najbardziej potrzebne do tego aby na szczycie tej piramidy 
byli ci sportowcy, którymi możemy się poszczycić jako region, a młodzież będzie w tym 
upowszechnianiu jak najliczniejszą grupą klubowych zawodników, będzie miała swojego idola 
i będzie chciała uprawiać daną dyscyplinę sportu.  
 

Pani  Wicemarszałek podkreśliła, że twórcom dokumentu zależało na pokazaniu, że obiekty 
sportowe powstające na terenie Dolnego Śląska nie są tylko do użytku lokalnego, każdy 
obiekt wybudowany powinien służyć wszystkim, jest obiektem dolnośląskim, aby każdy 
dolnośląski klub miał możliwość korzystania z tych obiektów. Jeśli podejdziemy strategicznie 
do rozwoju sportu wiedząc jaki mamy potencjał, znamy „target” w poszczególnych 
dyscyplinach, wiemy kogo wspierać, gdzie wspierać i gdzie przekierowywać to będzie nam 
łatwiej działać w tym obszarze, ale ważna jest współpraca i współdziałanie.  
 

W tym miejscu Pani Wicemarszałek zaprosiła uczestników spotkania do dyskusji. 
 



 
Dyskusja: 
 
Głos zabiera pani Anna Rabska (Klub Sportowy Unia Pielgrzymka) -  podziękowała za 
spotkanie, w temacie bazy dla łuczników wyraziła potrzebę większej liczby programów 
samorządu dotyczących wsparcia klubów w sprzęt sportowy. Pani Wicemarszałek Krawczyk 
odniosła się do jej wypowiedzi i wskazała możliwość aplikowania w programie Poprawa bazy 
sportowej gdzie uwzględnione jest również wsparcie klubów sportowych w sprzęt sportowy. 
 
Pani Rabska przedstawiła następnie, że także widzi problem w ucieczce zdolnej młodzieży z 
regionu, która szuka lepszych warunków do kontynuowania kariery sportowej, wskazuje 
problem braku zabezpieczenia finansowego dla sportowców oraz utrudnionego dostępu do 
profilaktyki sportowej. Zawodnicy  z małych miejscowości mają ten dostęp  utrudniony gdyż 
muszą dojechać do dużych ośrodków miejskich. Podkreśliła, że jako prezes klubu sportowego 
z obszaru łucznictwa widzi, że duża większość kadry nie doskonali się w nowych metodach 
szkolenia, prowadzi treningi według starych modeli. 
Pani Wicemarszałek w odpowiedzi na problem braku szkolenia kadry trenerskiej 
zaproponowała nowe możliwości, nową myśl trenerską, kontakt z najlepszymi zawodnikami 
w temacie łucznictwa – aby stworzyć podwaliny pod akademię, która da ogromne możliwości 
scalenia całego województwa, przyporządkowania zadań poszczególnym klubów, jakie 
zadania będą mieli trenerzy, wyłonienia lidera, określenia sukcesów jakie będzie odnosić 
akademia łucznictwa. 
Pan Dyrektor  Biliński odniósł się do problemu utrudnionego dostęp do profilaktyki 
zdrowotnej i podał przykład możliwości starania się w ramach otwartych konkursów ofert i 
przygotować taki projekt, w którym to lekarze, rehabilitanci i innymi specjaliści z Wrocławia 
dojadą do lokalnego klubu sportowego a nie klub sportowy będzie musiał przyjeżdżać do 
Wrocławia, nie należy zawężać się tylko do rywalizacji sportowej ale w ramach danego 
zadania wprowadzać przy rywalizacji dzieci  młodzieży elementy szkolenia trenerskiego.  
 
 
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  
 
 
 
 

 

 


