Plan działalności
Ministra Sportu i Turystyki
na rok 2018
dla działów administracji rządowej: 1) kultura fizyczna 2) turystyka
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)
Mierniki określające
stopień realizacji celu
Najważniejsze zadania służące
Odniesienie do dokumentu o
Lp.
Cel
Planowana wartość do
realizacji celu
charakterze strategicznym
Nazwa
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan
1
1.

2
Upowszechnianie
sportu dzieci i
młodzieży.

3
Liczba uczestników
dofinansowanych zadań z
zakresu sportu dzieci i
młodzieży (w os.)

4

5

6

810 500

Do najważniejszych zadań z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i
młodzieży należą:

Program Rozwoju Sportu do
roku 2020, Priorytet 1.1.
Kształtowanie nawyku
podejmowania aktywności
fizycznej oraz podnoszenie
sprawności fizycznej dzieci
i młodzieży, Kierunek
interwencji 1.1.2. Zapewnianie
ogólnodostępnej oferty zajęć
sportowych sprzyjających
zrównoważonemu rozwojowi
psychofizycznemu dzieci
i młodzieży oraz Kierunek
interwencji 1.1.3. Promocja
aktywności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży
z uwzględnieniem jej
prozdrowotnego charakteru.

- program „Klub”, którego
głównym celem jest wsparcie
lokalnych środowisk sportowych,
których filarem funkcjonowania jest
klub sportowy, definiowany jako
centrum aktywności fizycznej oraz
miejsce identyfikacji i kształcenia
talentów sportowych;
- program „Szkolny Klub
Sportowy”, który skierowany jest
do wszystkich uczniów szkół dla
dzieci i młodzieży i polega na
organizacji bezpłatnych cyklicznych
pozalekcyjnych zajęć sportowych
ukierunkowanych na wszechstronny
i harmonijny rozwój fizyczny;

- projekt powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać”, który
jest adresowany do uczniów klas IIII szkół podstawowych w całej
Polsce i jest uzupełnieniem
szkolnych obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego;
- dofinansowanie zajęć sportowych
dla uczniów szkół podstawowych
z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej,
ukierunkowanych na profilaktykę
wad postawy;
- dofinansowanie zajęć sportowych
dla uczniów w ramach
upowszechniania sportów
zimowych;
- projekty upowszechniania sportu
dzieci i młodzieży realizowane
przez polskie związki sportowe,
zawierające systemowe rozwiązania
ukierunkowane na upowszechnianie
aktywności fizycznej wśród uczniów
szkół podstawowych;
- projekt „Lokalny Animator
Sportu”, w ramach którego planuje
się dofinansowanie „animatorów
prowadzących zajęcia sportowe na
obiektach powstałych w ramach
programu inwestycyjnego „Moje
Boisko-Orlik 2012”.
2.

Poprawa pozycji
reprezentantów
Polski w
światowym
współzawodnictwie
sportowym.

Potencjał medalowy
reprezentacji Polski w
światowym
współzawodnictwie
sportowym (w os.)

154

Wspieranie sportu wyczynowego
poprzez dofinansowanie działań
związków sportowych i innych
organizacji realizujących zlecone
zadania publiczne w zakresie
przygotowań zawodników kadry

Program Rozwoju Sportu do
roku 2020

3.

Poprawa stanu
bazy sportowej w
kraju poprzez
dofinansowanie
zadań
inwestycyjnych w
obszarze sportu dla
wszystkich.

Liczba dofinansowanych w
danym roku zadań
inwestycyjnych w ramach
sportu dla wszystkich (w szt.)

1 500

narodowej do udziału w Igrzyskach
Olimpijskich i Paraolimpijskich
Peyongchang 2018 i Tokio 2020
oraz MŚ i ME.
Dofinansowanie realizacji inwestycji
sportowych w sporcie dla
wszystkich, w ramach programów:
- Program Rozwoju Regionalnej
Infrastruktury Sportowej
(wojewódzkie wieloletnie programy
rozwoju bazy sportowej) →
dofinansowanie budowy i
modernizacji podstawowej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w poszczególnych województwach;
- Program modernizacji
infrastruktury sportowej →
wsparcie finansowe modernizacji
infrastruktury sportowej służącej
klubom sportowym, w zakresie
przebudowy lub remontów
istniejących obiektów sportowych
(w tym także dostosowanie obiektów
do potrzeb osób
niepełnosprawnych);
- Program rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej → poprawa stanu
lekkoatletycznej bazy sportowej,
przeznaczonej na potrzeby zarówno
treningu i realizacji zajęć
wychowania fizycznego, jak również
umożliwiającej współzawodnictwo
sportowe;
- Program rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej →
poprawa warunków prowadzenia
zajęć wychowania fizycznego w

Program rozwoju sportu do
roku 2020

szkołach;
- Program rozwoju infrastruktury
ponadlokalnej → szeroko
rozumiana poprawa stanu tej
infrastruktury sportowej, której
znaczenie wykracza poza wąski
kontekst terytorialny miejsca,
w którym jest ona zlokalizowana.
Dotyczy to przede wszystkim
funkcji, jakie ta infrastruktura ma
pełnić;
- Pilotażowy program
modernizacji infrastruktury
sportowej - Mały Klub → Program
zakłada wsparcie finansowe
modernizacji infrastruktury
sportowej służącej mniejszym
klubom sportowym, dla których taka
inwestycja będzie bodźcem do
rozwoju. Wsparcie dotyczy
przebudowy lub remontu
istniejących obiektów sportowych;
- Program Otwartych Stref
Aktywności (OSA) →
dofinansowanie ogólnodostępnych
plenerowych miejsc sportu, rekreacji
i odpoczynku, w skład których
wejdą: urządzenia siłowni
zewnętrznej, sprawnościowe place
zabaw dla dzieci, strefy relaksu i
gier, zagospodarowanie zieleni.
Strefy mają sprzyjać integracji
społecznej poprzez wspólne
podejmowanie aktywności fizycznej
i być skierowane do różnych grup
wiekowych.

4.

5.

Zapewnienie
specjalistycznej
infrastruktury na
potrzeby rozwoju
sportu
wyczynowego.

Liczba dofinansowanych w
danym roku zadań
inwestycyjnych w ramach
sportu wyczynowego (w szt.)

50

Dofinansowanie realizacji inwestycji
sportowych w sporcie wyczynowym
w ramach Programu inwestycji o
szczególnym znaczeniu dla sportu
→ dofinansowanie budowy i
modernizacji obiektów
specjalistycznych, spełniających
wymogi międzynarodowych
federacji sportowych, niezbędnych
dla potrzeb centralnego szkolenia
sportowego oraz pozwalających na
organizację zawodów sportowych i
rozgrywek rangi ogólnopolskiej,
europejskiej czy światowej. W tym
zadania inwestycyjne Centralnego
Ośrodka Sportu (Ośrodki
Przygotowań Olimpijskich), mające
na celu zapewnienie odpowiednich
warunków organizacyjnych i
technicznych dla szkolenia
zawodników i przygotowania kadry
narodowej do udziału w igrzyskach
olimpijskich, paraolimpijskich,
mistrzostwach, itp., a także
realizacja zadań inwestycyjnych
Instytutu Sportu, stanowiącego
niezbędne zaplecze naukowobadawcze.

Program rozwoju sportu do
roku 2020

Wzmacnianie
konkurencyjności
polskiej oferty
turystycznej.

Liczba opracowanych
koncepcji działań na rzecz
systemu promocji polskich
marek turystycznych

1

Działania na rzecz systemowej
organizacji promocji polskiej oferty
turystycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem polskich marek
turystycznych.

Program rozwoju turystyki do
2020 roku

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2018
(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych
jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi
realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.)

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

1.

Wzmacnianie rozwoju
konkurencyjności polskiej turystyki.

Nazwa
3
Wpływy z turystyki w danym
roku (w mld PLN)

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy
plan
4
57,97

Podzadania budżetowe służące realizacji
celu
5
Wsparcie i promocja turystyki.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.
1
1.

Cel
2
Zapewnienie sprawności
regulacyjnej

Nazwa
3
Przekazanie Radzie Ministrów
projektu nowelizacji ustawy

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy
plan
4
1

Najważniejsze zadania służące realizacji
celu

1.

5
Nowelizacja ustawy o Polskiej

i przyjaznego otoczenia prawnego
dla turystyki.

o Polskiej Organizacji
Turystycznej.

Organizacji Turystycznej.
2.

Rozpoczęcie prac nad nowelizacją
ustawy o usługach turystycznych
w obszarze usług hotelarskich uraz
usług pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych.

3.

Rozpoczęcie prac nad projektem
ustawy o szlakach turystycznych.

