Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Ministra Sportu i Turystyki
za 2017 rok
dla działów administracji rządowej: 1) kultura fizyczna 2) turystyka
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

1

2

1.

Tworzenie
warunków
dla rozwoju
aktywności
fizycznej dzieci
i młodzieży

Nazwa

3
Liczba dzieci
i młodzieży
uczestniczących
w programach
upowszechniania
sportu w danym roku

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie
4

Osiągnięta
wartość
na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu

5

6

702 000

1 547 033

Do najważniejszych zadań z zakresu tworzenia
warunków dla rozwoju aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży należą zadania realizowane
w ramach projektów upowszechniania sportu
dzieci i młodzieży:
1. „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;
2. „Program Szkolny Klub Sportowy”,
skierowany do wszystkich uczniów szkół
(dla dzieci i młodzieży) polegający
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Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

7
1. W ramach Programu „KLUB”
zawarto 3 347 umów
na dofinansowanie działalności
klubów sportowych
(5 podmiotów zrezygnowało
z przyznanej dotacji).
W zajęciach sportowych
uczestniczyło 169 011 dzieci
i młodzieży.
2. W ramach programu „Szkolny
Klub Sportowy” zawarto
17 umów, w ramach których
dofinansowano udział 291 211
uczestników.

na organizacji bezpłatnych cyklicznych
pozalekcyjnych zajęć sportowych
ukierunkowanych na wszechstronny
i harmonijny rozwój fizyczny;
3. projekt powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”, który jest adresowany
do uczniów klas I-III szkół podstawowych
w całej Polsce i jest uzupełnieniem szkolnych
obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego;
4. dofinansowanie zajęć sportowych
dla uczniów szkół podstawowych
z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej, ukierunkowanych
na profilaktykę wad postawy;
5. dofinansowanie zajęć sportowych
dla uczniów w ramach upowszechniania
sportów zimowych;
6. projekty upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży realizowane przez polskie
związki sportowe, zawierające systemowe
rozwiązania ukierunkowane
na upowszechnianie aktywności fizycznej
wśród uczniów szkół podstawowych;
7. projekt „Lokalny Animator Sportu”,
w ramach którego planuje się dofinansowanie
„animatorów” prowadzących zajęcia sportowe
na obiektach powstałych w ramach programu.
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3. W ramach dofinansowania
z Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów zawarto 426 umów
w tym: na zajęcia sportowe
dla uczniów w ramach
powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” (201 umów,
101 405 uczestników),
na zajęcia z elementami
gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej (126 umów,
40 083 uczniów)
oraz upowszechnianie sportów
zimowych (99 umów, 14 680
uczniów).
4. W ramach projektów
upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży, realizowanych
przez polskie związki sportowe
zawarto 21 umów, w ramach
których dofinansowano udział
205 878 uczniów.
5. W ramach Programu „Lokalny
Animator Sportu”
dofinansowano 2 824
uczestników.

2.

3.

Poprawa pozycji
reprezentantów
Polski
w światowym
współzawodnictwie
sportowym

Zwiększenie
dostępności
infrastruktury
sportoworekreacyjnej

1. Potencjał
medalowy
reprezentacji Polski
w światowym
współzawodnictwie
sportowym

118

237

2. Pozycja Polski
w światowym
współzawodnictwie
sportowym

16

15

Odsetek zadań
inwestycyjnych
w sporcie
dla wszystkich,
zrealizowanych przy
współfinansowaniu
z MSiT w stosunku
do stanu z roku 2013

124 %

124 %

Wspieranie sportu wyczynowego poprzez
dofinansowanie działań związków sportowych
i innych organizacji realizujących zlecone zadania
publiczne w zakresie przygotowań zawodników
kadry narodowej do udziału:
 w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich
PeyongChang 2018 i Tokio 2020,
 w Igrzyskach Głuchych Ankara 2017,
 w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach
Europy.

Realizacja corocznych programów
z obszaru wspierania przygotowań
zawodników kadry narodowej
do udziału w Igrzyskach
Olimpijskich i Paraolimpijskich
PyeongChang 2018, Igrzyskach
Głuchych Ankara 2017 oraz
Mistrzostwach Świata
i Mistrzostwach Europy.

Dofinansowanie realizacji inwestycji sportowych
w sporcie dla wszystkich w ramach:

1. Dofinansowanie w ramach
„Programu Rozwoju
Regionalnej Infrastruktury
Sportowej” wypłacone zostało
na łączną kwotę 84 907 057 zł.
Zakończono i rozliczono
realizację 353 zadań
inwestycyjnych (z lat
poprzednich). W przeważającej
większości inwestycje dotyczyły
budowy nowych obiektów
sportowych, ale także
obejmowały prace
modernizacyjne, przebudowę,
rozbudowę, doposażenie
i remonty obiektów.

1. „Programu Rozwoju Regionalnej
Infrastruktury Sportowej” (wojewódzkie
wieloletnie programy rozwoju bazy
sportowej) - dofinansowanie budowy
i modernizacji podstawowej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w poszczególnych
województwach;
2. „Programu modernizacji infrastruktury
sportowej” - wsparcie finansowe
modernizacji infrastruktury sportowej,
służącej klubom sportowym, w zakresie
przebudowy lub remontów istniejących
obiektów sportowych (w tym także
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Na dorobek medalowy składa się:
 51 medali imprez mistrzowskich
w kategorii wiekowej senior,
 41 medali imprez mistrzowskich
w kategoriach młodzieżowych,
 145 medali sportowców
niepełnosprawnych, zdobytych
na imprezach mistrzowskich
objętych programem igrzysk
paraolimpijskich oraz programem
igrzysk głuchych.

dostosowanie obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych);
3. „Programu rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej” - w celu poprawy stanu
lekkoatletycznej bazy sportowej,
przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu
i realizacji zajęć wychowania fizycznego,
jak również umożliwiającej
współzawodnictwo sportowe.
4. „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury
sportowej” - w celu poprawy warunków
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
w szkołach.
W 2017 roku ogłoszono dodatkowe 2 programy:
1. „Program rozwoju infrastruktury
ponadlokalnej” - w celu poprawy stanu
infrastruktury sportowej, której znaczenie
wykracza poza wąski kontekst terytorialny
miejsca, w którym jest ona zlokalizowana;
2. „Pilotażowy program modernizacji
infrastruktury sportowej - Mały Klub” w celu poprawy stanu infrastruktury
sportowej, służącej mniejszym klubom
sportowym, dla których taka inwestycja
będzie bodźcem do rozwoju.
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2. W ramach „Programu
modernizacji infrastruktury
sportowej” zawarto w 2017 r.
103 umowy dotacji.
Dofinansowanie wypłacone
zostało na łączną kwotę
69 467 977 zł. Zakończono
i rozliczono realizację 100 zadań
inwestycyjnych (z roku 2017 i lat
poprzednich). Zrealizowane
zadania dotyczyły przebudowy
lub remontu takich obiektów
sportowych, jak m.in: sale
gimnastyczne, hale sportowe,
kryte pływalnie, boiska sportowe,
tory wrotkarskie urządzenia
lekkoatletyczne, korty tenisowe,
strzelnice, hangary na sprzęt
pływający, budynki zaplecza
sportowego.
3. W ramach realizacji „Programu
rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej” zawarto
w 2017 r. 52 umowy dotacji.
Dofinansowanie wypłacone
zostało na łączną kwotę
88 223 684 zł. Zakończono
i rozliczono realizację 29 zadań
inwestycyjnych (z roku 2017
i lat poprzednich). Inwestycje
dotyczyły budowy, przebudowy
lub remontu obiektów
lekkoatletycznych
w 4 wariantach realizacyjnych
oraz w 2 typach funkcjonalnych
(obiekty treningowe
lub certyfikowane).

4. W ramach „Programu rozwoju
szkolnej infrastruktury
sportowej” zawarto w 2017 r.
183 umowy dotacji.
Dofinansowanie wypłacone
zostało na łączną kwotę
16 379 828 zł. Zakończono
i rozliczono realizację 66 zadań
inwestycyjnych (z roku 2017
i lat poprzednich).
5. W ramach „Programu rozwoju
infrastruktury ponadlokalnej”
zawarto w 2017 r. 71 umów
dotacji. Dofinansowanie
wypłacone zostało na łączna
kwotę 23 479 554 zł. Zadania
zostaną zakończone i rozliczone
w roku 2018 i latach
późniejszych.
6. W ramach „Pilotażowego
programu modernizacji
infrastruktury sportowej Mały Klub” zawarto w 2017 r.
55 umów dotacji.
Dofinansowanie wypłacone
zostało na łączna kwotę
4 423 620 zł. Zadania zostaną
zakończone i rozliczone w roku
2018 i latach późniejszych.
4.

Zapewnienie
specjalistycznej
infrastruktury
na potrzeby
rozwoju sportu
wyczynowego

Odsetek zadań
inwestycyjnych
w sporcie
wyczynowym,
zrealizowanych przy
współfinansowaniu
z MSiT w stosunku
do stanu z roku 2013

114 %

115 %

Dofinansowanie realizacji inwestycji sportowych
w sporcie wyczynowym w ramach:
1.
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„Programu inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu” - dofinansowanie
budowy i modernizacji obiektów
specjalistycznych, spełniających wymogi
międzynarodowych federacji sportowych,

1. W ramach „Programu
inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu” zawarto
w 2017 r. 59 umów dotacji.
Dofinansowanie wypłacone
zostało na łączną kwotę
170 739 989 zł. Zakończono
i rozliczono realizację 36 zadań,

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;
2.

5.

Wdrożenie
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE)
2015/2302

Wydanie aktów
prawnych
wdrażających
dyrektywę
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2302
z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie
imprez turystycznych
i powiązanych usług
turystycznych

100 %

100 %

„Programu budowy całorocznych hal
tenisowych” (kontynuacja umów
realizowanych w ramach edycji 2014 i 2015
Programu) - dofinansowanie budowy
całorocznych hal tenisowych, przeznaczonych
głównie dla kadr wojewódzkich, w celu
poprawy warunków szkolenia sportowców
wyczynowych i podniesienia poziomu
sportowego.

1.

Publikacja ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych.

2.

Publikacja rozporządzeń do ww. ustawy.

3.

Terminowa i prawidłowa notyfikacja ustawy
w Komisji Europejskiej.

w tym 15 zadań Centralnego
Ośrodka Sportu. Ponadto
zrealizowano 3 inwestycje
Centralnego Ośrodka Sportu
ze środków z budżetu państwa
na łączną kwotę 858 000 zł.
2. Zakończono i rozliczono
inwestycję z edycji 2015
„Programu budowy
całorocznych hal tenisowych”,
tj. budowę hali tenisowej
trzykortowej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym
w Zamościu.
W 2017 r. dofinansowanie
zostało wypłacone na kwotę
1 900 000 zł.

Ustawa o imprezach
turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych została
podpisana 24 listopada 2017 r.,
a opublikowana 18 grudnia 2017 r.
Do ww. ustawy zostały
opublikowane:
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rozporządzenie Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 27 grudnia
2017 r. w sprawie określenia
wysokości składki

zmieniającą
rozporządzenie (WE)
nr 2006/2004
i dyrektywę
Parlamentu
Europejskiego i Rady
2011/83/UE
oraz uchylającą
dyrektywę Rady
90/314/EWG

na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny (Dz. U. poz. 2465),


rozporządzenie Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 27 grudnia
2017 r. w sprawie wzorów
umowy o turystyczny rachunek
powierniczy, formularzy
gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej oraz umowy
ubezpieczenia na rzecz
podróżnych (Dz.U. poz. 2497),



rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 27 grudnia
2017 r. w sprawie minimalnej
wysokości sumy gwarancji
bankowej i ubezpieczeniowej
wymaganej
w związku z działalnością
wykonywaną
przez organizatorów turystyki
i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług
turystycznych
(Dz. U. poz. 2507),



rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 27 grudnia
2017 r. w sprawie minimalnej
wysokości sumy ubezpieczenia
na rzecz podróżnych związanej
z działalnością wykonywaną
przez organizatorów turystyki
i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług
turystycznych (Dz. U. poz. 2508),

Terminowo i prawidłowo wypełniono
obowiązek notyfikacji ww. ustawy.
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CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2017
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

1
1.

Cel

2
Tworzenie
warunków
dla rozwoju sportu
dla wszystkich

Nazwa

3
Odsetek Polaków
w wieku 15-69 lat
podejmujących
aktywność fizyczną
w czasie wolnym,
w wymiarze
zgodnym
z wytycznymi WHO
(%)

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Osiągnięta
wartość na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

4
102%

5
106 %

1.
2.

8

Planowane podzadania budżetowe
służące realizacji celu

Podjęte podzadania budżetowe
służące realizacji celu

6
Tworzenie warunków dla rozwoju
sportu dla wszystkich

7
Obok działalności w obszarze sportu
dzieci i młodzieży, opisanej w części
A, w 2017 r. realizowane były projekty
mające na celu:

Upowszechnianie sportu
w społeczeństwie



upowszechnianie sportu w rodzinie
oraz rożnych grupach społecznych,



upowszechnianie sportu
w środowisku akademickim,



upowszechnianie sportu
w środowisku wiejskim,



wspieranie organizowanych
w Polsce sportowych
przedsięwzięć realizowanych
w ramach programu „Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą”,



upowszechnianie sportu
dla wszystkich poprzez projekty
realizowane przez fundacje
działające w obszarze kultury

fizycznej.
W ramach prowadzonych działań
wspierane były m.in. organizacja
imprez, obozów i zajęć sportowych
oraz zadania popularyzujące sport
i aktywność fizyczną we wszystkich
środowiskach i grupach wiekowych.
2.

Wzmacnianie
rozwoju
konkurencyjności
polskiej turystyki

Wpływy z turystyki
w danym roku
(w mld PLN)

40,3 mld zł

58,4 mld zł
(dane wstępne)
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Wsparcie i promocja turystyki

Wsparcie i promocja turystyki poprzez:


współpracę międzynarodową
(udział w posiedzeniach
m.in. Komitetu Doradczego
ds. Turystyki (TAC), Komisji
Regionalnej Europy,
Zgromadzeniu Ogólnym Światowej
Organizacji Turystyki UNWTO,
Komitetu Turystyki OECD),



współorganizację III Światowego
Kongresu Etyki w Turystyce,
zakończonego podpisaniem
Globalnego Kodeksu Etyki
w Turystyce przez polskich
przedsiębiorców,



opracowanie koncepcji listy
kryteriów do analizy,
monitorowania i kwalifikowania
marek turystycznych oraz logotyp
na potrzebę realizacji projektu
„Polskie Marki Turystyczne”,



organizację 3 posiedzeń Społecznej
Rady Turystyki,



procedowanie 3 wniosków
dot. włączenia kwalifikacji
rynkowej do Zintegrowanego

Systemu Kwalifikacji,


działania na rzecz bezpieczeństwa
turystów (akcja Bezpieczna woda”,
„Bezpieczny stok” i „Telefon
bezpieczeństwa”),



działania na rzecz poprawy jakości
i efektywności kształcenia
profesjonalnych kadr dla turystyki,
w tym przeprowadzenie finału
olimpiady wiedzy hotelarskiej
oraz finału olimpiady wiedzy
o turystyce,



przeprowadzenie międzynarodowej
konferencji pn. „Rzeka Wisła i jej
potencjał w rozwoju marek
turystycznych” w ramach
Obchodów Roku Rzeki Wisły
w 2017 r.,



przeprowadzenie statystycznych
badań w zakresie podróży
za 2017 r. – Badania: „Turystyka
Polska w 2016 r. – układ
regionalny oraz „Wpływy
podatkowe z turystyki w Polsce
w latach 2014-2016”,



współpracę z Polską Organizacją
Turystyczną w zakresie:
› promocji turystyki na rynku
krajowym (certyfikowanie,
promowanie oraz wspieranie
rozwoju produktów turystycznych,
m.in. Konkurs na Najlepszy
Produkt Turystyczny, działania
z zakresu współpracy

10

i komunikacji w sektorze turystyki,
organizowanie konferencji,
briefingów, spotkań branży
turystycznej, dystrybucja
materiałów i publikacji w formie
tradycyjnej i elektronicznej,
dwukrotna realizacja akcji „Polska
Zobacz Więcej – weekend za pół
ceny”, której celem było
zachęcenie Polaków
do skorzystania z oferty
turystycznej na terenie całego
kraju, również poza głównym
sezonem wakacyjnym),
› promocji atrakcyjności
turystycznej Polski za granicą
(m.in. działania w ramach
32 projektów promocyjnych
realizowanych w 23 krajach,
realizacja 15 stoisk narodowych
i 86 stoisk informacyjnych
na najważniejszych imprezach
targowych, działania
na 45 profilach społecznościowych,
podróże studyjne
dla zagranicznych touroperatorów
i dziennikarzy),
› utrzymania i rozwoju Polskiego
Systemu Informacji Turystycznej,
w tym Narodowego Portalu
Turystycznego
(m.in. informatyczne wsparcie
Polskiego Systemu Informacji
Turystycznej, certyfikacja
391 punktów i centrów Informacji
Turystycznej, przeszkolenie
173 pracowników Informacji
Turystycznej, prace w ramach
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Krajowej Kapituły Turystycznych
Znaków Drogowych).

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów zaplanowanych w roku 2017
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

1
1.

2.

Cel

Nazwa

2
Reorganizacja
polskiego systemu
antydopingowego

3
Przekształcenie
Komisji
do Zwalczania
Dopingu w Sporcie
w Polską Agencję
Antydopingową.

Zapewnienie obsługi
rejestrów
publicznych
w turystyce
określonych
w ustawie
o usługach
turystycznych.
(część systemu
stanowi element
realizacji celu
wdrożenia
Dyrektywy

Stworzenie nowego
systemu
informatycznego
dotyczącego
rejestrów
publicznych
w turystyce

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie
4
TAK

Osiągnięta
wartość na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

5
TAK

6
Przyjęcie ustawy o zwalczaniu dopingu
w sporcie.

7
Ustawa o zwalczaniu dopingu
w sporcie z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Powyższa ustawa reguluje sprawy
dotyczące zwalczania dopingu
w sporcie, w szczególności organizację
i zakres działania Polskiej Agencji
Antydopingowej.

40%

40 %

Prace nad nowym systemem
informatycznym obsługującym rejestry
publiczne w turystyce, m.in.:

Nastąpiła zmiana sposobu realizacji
zadania.

› moduł dotyczący podmiotów
organizujących imprezy turystyczne
i ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych (w zakresie wdrożenia
dyrektywy 2015/2302);
› moduł dotyczący obiektów hotelarskich,
› moduł dotyczący przewodników
górskich,

12

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu



System dotyczący organizatorów
turystyki i przedsiębiorców
ułatwiający nabywanie
powiązanych usług turystycznych
zostanie stworzony
przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny (UFG). Odpowiednie
przepisy zostały uwzględnione
w ustawie z dnia 24.11.2017 r.
o imprezach turystycznych

Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE)
2015/2302,
o którym mowa
w części A pkt 5)

› moduł dotyczący organizatorów szkoleń
dla przewodników górskich.
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i powiązanych usługach
turystycznych i projektach
rozporządzeń dotyczących systemu
teleinformatycznego
oraz Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki
i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych
Usług Turystycznych.
9 lutego 2018 roku zawarto z UFG
porozumienie w sprawie
współpracy przy tworzeniu
systemu teleinformatycznego
do obsługi Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki
i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych.
W dniu 6 marca 2018 roku
zawarto umowę o zachowaniu
poufności pomiędzy UFG a MSiT,
na podstawie której, Strony
uzgodniły warunki
wykorzystywania i udostępniania
Informacji Poufnych.
 System teleinformatyczny
obsługujący rejestry publiczne
w turystyce (hotelarski,
przewodników górskich
oraz organizatorów szkoleń
dla przewodników górskich)
powstanie w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
we współpracy z Ministerstwem
Cyfryzacji.
W ramach podjętych działań
sporządzono opis przedmiotu
zamówienia, który następnie
skonsultowano z Marszałkami

Województw. Wspólnie
z Ministerstwem Cyfryzacji
opracowano projekt porozumienia
o partnerstwie oraz skrócony opis
systemu.

…………………………………

……….….…………………………………..

data

podpis ministra/kierownika jednostki
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