
Raport z konsultacji publicznych Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 (§ 51 Regulaminu Pracy Rady Ministrów) 

 

 

W ramach konsultacji publicznych, projekt Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 został skierowany 4 maja 2015 r. pismem znak: 

DWM/4001/1/2014/128 do następujących podmiotów: 

1. Aeroklub Polski 

2. Liga Obrony Kraju 

3. Polski Związek Akrobatyki Sportowej 

4. Polski Związek Alpinizmu 

5. Polski Związek Badmintona 

6. Polski Związek Baseballu i Softballu 

7. Polski Związek Biathlonu 

8. Polski Związek Bilardowy 

9. Polski Związek Bokserski 

10. Polski Związek Brydża Sportowego 

11. Polski Związek Curlingu 

12. Polski Związek Gimnastyczny 

13. Polski Związek Golfa 

14. Polski Związek Hokeja na Lodzie 

15. Polski Związek Hokeja na Trawie 

16. Polski Związek Jeździecki 

17. Polski Związek Judo 

18. Polski Związek Ju-Jitsu 

19. Polski Związek Kajakowy 

20. Polski Związek Karate 

21. Polski Związek Karate Fudokan 

22. Polski Związek Karate Tradycyjnego 

23. Polski Związek Kendo 

24. Polski Związek Kick-Boxingu 

25. Polski Związek Kolarski 

26. Polski Związek Korfballu 

27. Polski Związek Koszykówki 

28. Polski Związek Kręglarski 

29. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego 

30. Polski Związek Lekkiej Atletyki 



31. Polski Związek Łuczniczy 

32. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego 

33. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 

34. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 

35. Polski Związek Motorowy 

36. Polski Związek MuayThai 

37. Polski Związek Narciarski 

38. Polski Związek Orientacji Sportowej 

39. Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego 

40. Polski Związek Piłki Nożnej 

41. Polski Związek Piłki Siatkowej 

42. Polski Związek Płetwonurkowania 

43. Polski Związek Pływacki 

44. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 

45. Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów 

46. Polski Związek Rugby 

47. Polski Związek Skibobowy 

48. Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego 

49. Polski Związek Snowboardu 

50. Polski Związek Sportów Saneczkowych 

51. Polski Związek Sportów Wrotkarskich 

52. Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

53. Polski Związek Sumo 

54. Polski Związek Szachowy 

55. Polski Związek Szermierczy 

56. Polski Związek Taekwondo-ITF (Taekwon-do) 

57. Polski Związek Taekwondo-Olimpijskiego (Taekwondo WTF) 

58. Polski Związek Tańca Sportowego 

59. Polski Związek Tenisa Stołowego 

60. Polski Związek Tenisowy 

61. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 

62. Polski Związek Triathlonu 

63. Polski Związek Unihokeja 

64. Polski Związek Warcabowy 

65. Polski Związek Wędkarski 

66. Polski Związek Wushu 

67. Polski Związek Zapaśniczy 



68. Polski Związek Żeglarski 

69. Związek Piłki Ręcznej w Polsce 

70. Polski Związek Sportu Niesłyszących 

71. Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 

72. Instytut Sportu  

73. Instytut Matki i Dziecka 

74. Polski Komitet Olimpijski 

75. Polski Komitet Paraolimpijski 

76. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” 

77. Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska 

78. Stowarzyszenie Klon/Jawor 

79. Krajowe Zrzeszenie LZS 

80. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny 

81. Instytut Badań Edukacyjnych 

82. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

83. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

84. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

85. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 

86. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

87. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

88. Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie  

 

Sugestie lub uwagi zostały przesłane przez dwadzieścia podmiotów. Treść uwag i komentarzy została zaprezentowana w poniższej tabeli wraz ze stanowiskiem 

MSiT.  
 
 

 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

1.  Polski 

Związek 

Kajakowy  

 

str.4 we wstępie jest napisane  „PRS 

2020 jest pierwszym dokumentem 

strategicznym dotyczącym obszaru 

sportu……” itd. 

„drugim” Wspominana ”Strategia rozwoju 

sportu do 2012” była opracowana 

zgodnie z ustawą o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju i 

przyjęta na posiedzeniu Rady 

Ministrów (2007) w której 

uczestniczył wiceminister Grzegorz 

Uwaga nieuwzględniona.  

 

PRS 2020 jest pierwszym 

dokumentem strategicznym 

dotyczącym obszaru sportu, 

wpisującym się w nowy porządek 

zarządzania strategicznego, 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

Schreiber. Był to pierwszy 

dokument strategiczny z obszaru 

sportu w MSiT. 

określony w ustawie o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

2.  Towarzystwo 

Krzewienia 

Kultury 

Fizycznej 

Proponuję na stronie 107 Programu 

Rozwoju Sportu do roku 2020 

zmianę tekstu od wersu 11 do wersu 

16. 

„Szczególną rolę w ponoszeniu 

kwalifikacji kadr sportu może 

odegrać sektorowa rama 

kwalifikacji w sporcie (SRKS). 

Rama w sporcie porządkuje 

kwalifikacje kar sportowych, 

poświadczane dyplomami i 

certyfikatami: trenerów, 

instruktorów, animatorów i innych 

osób prowadzących zajęcia 

sportowe dla wszystkich oraz 

treningi wyczynowe. Sektorowa 

rama kwalifikacji w sporcie jest 

branżową interpretacją Polskiej 

Ramy Kwalifikacji, która na ośmiu 

poziomach systematyzuje istniejące 

kwalifikacje. Sportowa rama 

opisuje, jakie kompetencje są 

niezbędne do uzyskania kwalifikacji 

trenerskich na każdym z poziomów. 

Zapewnia więc jakość kwalifikacji 

zawodowych, ułatwia uznanie 

kompetencji zdobytych w różnych 

formach uczenia się, także 

nieformalnych i poza formalnych 

oraz pokazuje ścieżki kariery. 

Pozwoli to m.in. na porównywanie 

między sobą kwalifikacji 

trenerskich w kraju, ale też na forum 

międzynarodowym. Rama 

podpowiada pracodawcom, w jaki 

sposób przygotować ludzi do 

zawodu trenera. Jakie powinny mieć 

 Uwaga uwzględniona.  

Tekst przeredagowany.  



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

kompetencje, aby były 

kompatybilne z tymi zdobywanymi 

za granicą. To ważne bo mamy 

otwarty rynek pracy, dlatego SRKS 

podlega nie tylko Polskiej, ale także 

Europejskiej Ramie Kwalifikacji. 

Sektorowa rama kwalifikacji 

w sporcie jest czytelna zarówno dla 

osób prowadzących zajęcia 

sportowe: trenerów, i instruktorów , 

jak i dla pracodawców. Na 

wdrożeniu SRKS skorzystają 

szkoły, kluby, stowarzyszenia 

sportowe, ale także urzędy, ośrodki 

zdrowia i rekreacji oraz instytucje 

kształcące kadry , trenerzy, 

działacze sportowi, zawodnicy, 

członkowie klubów sportowych 

i stowarzyszeń, osoby biorące udział 

w zajęciach i pracownicy obiektów 

sportowo-rekreacyjnych. Rama 

obejmuje sport dla wszystkich, 

dotyczy sportu dorosłych w czasie 

wolnym oraz dzieci, uprawianego 

podczas wakacji czy zajęć 

pozalekcyjnych w szkole lub 

miejscu zamieszkania. Sektorowa 

rama kwalifikacji w sporcie może 

nie tylko podnieść jakość 

kształcenia kadr sport w Polsce, ale 

i zwiększyć ich konkurencyjność”* 

*Uwaga: Niektóre sformułowania są 

zaczerpnięte z materiałów Instytutu 

Badań Edukacyjnych. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

3.  Polski 

Związek 

Szermierczy 

 

Załącznik nr 2 (Wynik finansowy 

Polskich Związków Sportowych). 

Wyszczególniona jest przy Polskim 

Związku Szermierczym strata w 

wysokości – 359 782,60 jako wynik 

finansowy netto za 2012 rok. 

Nie jest to zgodne z prawdą!. Taki 

jest wynik finansowy włącznie ze 

stratą z lat poprzednich! (od 2007 

do 2011. Wynik netto za rok 

obrotowy 2012 – wynik dodatni 25 

285,52. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 15 

listopada 2015 (które nie 

obowiązuje od 15 lipca 2014 roku), 

stowarzyszenia nieprowadzące 

działalności gospodarczej w 

Rachunku Zysków i Strat 

wyszczególniają straty z lat 

poprzednich, które wchodzą w skład 

RZiS, natomiast nie stanowią 

wyniku finansowego za rok 

obrotowy 2012. 

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Zmieniono nazwę kolumny w tabeli 

w załączniku 2, aby jednoznacznie 

wskazywała, że chodzi o sytuację 

finansową związku na koniec roku 

2012 (zamiast wynik finansowy za 

dany rok).  

 

4.  Klub 

Sportowy 

Akademia 

Piłkarska 

Reissa 

 

 Kontaktuję się z ramienia Klubu 

Sportowego Akademia Piłkarska 

Reissa. Mamy uwagi może nie 

odnośnie samego dokumentu, ale 

programu o którym wspomniano: 

„W latach 2006-2011 za 

pośrednictwem programów 

realizowanych przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki dofinansowano 

budowę, modernizację bądź remont 

ponad 5 tys.107 obiektów 

sportowych.” 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę 

Ministerstwa na utrudnioną ścieżkę 

modernizacji boisk w realizacji 

podczas gdy podmiotem 

wnioskującym nie jest jednostka 

samorządowa. W dodatku 

nieuzasadniona pozostaje kwestia 

wyłączenia z dofinansowań – 

powłok pneumatycznych. Jest to 

kompletnie niezrozumiałe, przecież 

daje to możliwości na rozwój 

nowoczesnej infrastruktury przy o 

 Uwaga przyjęta do wiadomości.  

Brak bezpośredniego odniesienia do 

zapisów w PRS 2020.  



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

wiele niższym zaangażowaniu 

środków finansowych. 

5.  Fundacja 

Piotra Reissa  

Strona 83;  

Do najważniejszych działań w 

ramach powyższego kierunku 

interwencji należą (…) 

Dodanie zapisu (bądź 

wyszczególnienie): 

Dofinansowywanie budowy 

ogólnodostępnej infrastruktury 

sportowej: boisk piłkarskich o 

nawierzchni syntetycznej lub 

naturalnej (w tym również boisk 

pełnowymiarowych).  

Pomimo programów 

poprawiających stan ilościowy i 

jakościowy infrastruktury sportowo 

– rekreacyjnej, które były 

zintensyfikowane przed EURO 

2012, nadal w dużych miastach 

można spotkać się z sytuacją 

między innymi braku wolnych 

godzin na boiskach 

ogólnodostępnych. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Ograniczanie interwencji w zakresie 

budowy ogólnodostępnej 

infrastruktury sportowej do 

konkretnego typu obiektów dla 

jednego sportu nie jest celem PRS 

2020.  

 

6.   Strona 83;  

Do najważniejszych działań w 

ramach powyższego kierunku 

interwencji należą (…) 

Dodanie zapisu podmiotów 

ubiegających się o dofinansowanie: 

JST, Organizacje pozarządowe, 

Kluby sportowe, Partnerstwo 

publiczno – prywatne. 

W celu poprawy stanu liczbowego 

infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej w kraju, należy szukać 

innych źródeł dofinansowania 

inwestycji wykorzystując nie tylko 

budżet państwa ale i również 

budżety innych podmiotów. 

Uwaga nieuwzględniona. 

W zakresie infrastruktury sportowej, 

podmioty ubiegające się o 

dofinansowanie (beneficjenci) oraz 

mechanizm finansowania realizacji 

określane sią w poszczególnych 

programach MSiT (narzędziach). 

Zostaną one uwzględnione w 

dokumencie implementacyjnym 

PRS2020. 

7.  Akademia 

Wychowania 

Fizycznego 

Józefa 

Piłsudskiego w 

Warszawie  

 

Strona 30, proponuje się dodać, jako 

czwarty akapit dodatkowy zapis. 

Należy szerzej rozumieć 

profilaktykę prozdrowotną dzieci i 

młodzieży, uwzględniając 

następujące jej aspekty: 

1. Istnieje potrzeba zwrócenia 

szczególnej uwagi na 

”zakorzenienie” zainteresowań 

sportem (ruchem w różnych 

jego formach już od 

najmłodszych lat). 

2. Działania te są bardzo ważne w 

okresie, który wydaje się być 

zaniedbany pod względem 

Należy poszukiwać i skutecznie 

eliminować przyczyny 

niedostatecznej sprawności 

fizycznej  i zainteresowań sportem  

dzieci i młodzieży , a nie 

dywagować  nad istniejąca 

rzeczywistością ( np. statystyki, 

etc.)  oraz jej skutkami. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Treści, o których mowa w 

propozycji zmian, są zawarte w PRS 

2020  w części realizacyjnej. 

 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

merytoryki zajęć i 

niedostrzegany przez 

Ministerstwo Edukacji . Jest to 

okres dzieci w wieku 6-8 lat, 

czyli klasy I-III, jako część tzw. 

„złotego okresu” rozwoju 

dziecka.  

3. Zajęcia na tym etapie powinni 

prowadzić nauczyciele- 

specjaliści, którzy jako jedni z 

pierwszych mieliby szansę 

wdrożyć temat „życia i rozwoju 

sportowego dziecka” w jego 

stereotyp zachowań i 

uwarunkowań, czym 

zainspirowaliby rodziców. 

4. Okres ten w rozwoju dziecka, 

tzw. okres sensytywny, jest 

szczególnym w jego życiu, 

ponieważ uaktywnienie 

centralnego układu nerwowego 

w specyficznych środkach 

(ćwiczeniach z koordynacji 

ruchowej) jest niepowtarzalne, 

a zarazem rozwijające 

wszechstronnie ruchowo, jak i 

również przygotowujące 

wybitnych do uprawiania  

różnych dyscyplin sportowych.  

5. Chcąc uświadomić dzieci, 

młodzież i ich rodziców, 

wcześniej odnośne władze 

powinny to zrozumieć i jak 

najszybciej wprowadzić w 

życie.  



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

8.  Krajowe 

Zrzeszenie 

Ludowe 

Zespoły 

Sportowe 

 

Kierunek interwencji 2.3.1. 

Zapewnienie oferty 

umożliwiającej integrację 

społeczną poprzez sport. 
Str. 103 i 104  

 „Wskazać można również inne niż 

wymienione grupy, wśród których 

upowszechnianie aktywności 

fizycznej jest pożądane jako 

element polityki wyrównywania 

szans. Należą do nich bez wątpienia 

osoby niepełnosprawne, osoby 

starsze, a także kobiety. Każdej z 

tych grup poświecono odrębny 

kierunek interwencji w niniejszym 

dokumencie. Kwestią otwartą 

pozostaje identyfikacja dalszych 

tego typu grup, co wydaje się 

istotne w kontekście 

konstytucyjnego obowiązku 

wspierania rozwoju kultury 

fizycznej przez władze publiczne, z 

którego można wywodzić prawo 

obywateli do równego dostępu do 

aktywności fizycznej.  

Do najważniejszych działań w 

ramach powyższego kierunku 

interwencji należą: 

 promocja inicjatyw i dobrych 

praktyk w zakresie integracji 

poprzez sport;  

 wzmocnienie współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 

na rzecz integracji poprzez sport 

grup defaworyzowanych, w tym 

młodzieży z mniej 

Wyrównywanie szans dostępu do 

aktywności fizycznej osobom ze 

środowisk wiejskich, słabiej 

rozwiniętych ekonomicznie i 

zagrożonych patologiami.  

Wyniki badań z lat 1979, 1989, 

1999 oraz najnowsze dane 

wskazują, że gorsze warunki 

społeczno-ekonomiczne w 

środowisku wiejskim powodują 

gorszy rozwój fizyczny młodzieży 

wiejskiej na tle populacji miejskiej i 

ogólnopolskiej. Na ten problem 

wskazywała między innymi 

„Strategia rozwoju sportu w Polsce 

do roku 2015”. (str. 10, II. 1.1; str. 

13, II, 1.2). 

Do uwarunkowań, które mają 

wpływ na taki proces należą m.in.:  

1) Komunikacyjne 

(przemieszczenia dom-

szkoła-dom na zajęcia 

szkolne, pozalekcyjne, 

treningi)  

2) Kadrowe, 

3) Bazowe.  

 

Uwaga nieuwzględniona.  

Osoby rzadziej uczestniczące w 

sporcie i aktywności fizycznej oraz 

osoby ubogie są jedną z grup, które 

zostały wyodrębnione jako 

wymagające szczególnej interwencji 

w ramach projektowanych działań.  

Na podstawie przeanalizowanych w  

diagnozie danych, nie ma 

przesłanek do wyszczególniania w 

tym kontekście osób ze środowisk 

wiejskich jedynie w odniesieniu do 

lokalizacji miejsca zamieszkania, z 

pominięciem analizy wszystkich 

elementów struktury społecznej.  

Jednocześnie, w przypadku 

występowania innych czynników 

świadczących o defaworyzacji 

(ograniczony dostęp do zajęć lub 

infrastruktury sportowej, ubóstwo, 

problemy społeczne), takie obszary 

powinny być przedmiotem 

szczególnego zainteresowania PRS 

2020 w kontekście wykorzystania 

sportu do integracji społecznej, bez 

względu na położenie geograficzne i 

charakter (wiejski/miejski) obszaru 

problemowego. 

 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

uprzywilejowanych środowisk, 

imigrantów, mniejszości 

etnicznych czy seksualnych;  

 promocja oraz zapewnienie – na 

etapie założeń inicjatyw 

horyzontalnych i realizacji na 

poziomie lokalnym – warunków 

dla zwiększonego uczestnictwa 

w aktywności fizycznej osób 

ubogich i z obszarów 

wymagających rewitalizacji 

społecznej; 

 identyfikacja wszystkich grup o 

utrudnionym dostępie do 

aktywności fizycznej jako 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i przygotowanie w 

stosunku do nich założeń 

działań pomocowo-

naprawczych.” 

 

9.   Priorytet 3.2. Zapewnienie 

otoczenia prawnego sprzyjającego 

rozwojowi sportu. 

Str. 110  

„Przyjazne otoczenie prawne 

sprzyja dynamice rozwoju danego 

sektora. Reguła ta dotyczy procesów 

horyzontalnych, jak choćby rozwój 

przedsiębiorczości, ale także tych 

mających miejsce w obszarach o 

bardziej wyizolowanym 

charakterze, w tym sportu. 

Przyjazne otoczenie prawne 

obejmuje zarówno aspekty 

biernego, jak i czynnego 

Realizacja strategii i programów 

sprzyja stabilności prawnego 

otoczenia tego obszaru.  

Brak stabilności to m. in. Brak 

trwałego usytuowania tego obszaru 

w uregulowaniach prawnych 

(Ustawa o Kulturze Fizycznej, 

Ustawa o Sporcie Kwalifikowanym, 

Ustawa o Sporcie, Ustawa o 

Pożytku Publicznym i 

Wolontariacie).  

Uwaga przyjęta do wiadomości.  



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

odziaływania. Pierwszy z 

czynników polega na tworzeniu jak 

najmniejszej liczby obciążeń dla 

podmiotów działających w danym 

obszarze (tylko obciążenia, które są 

konieczne i proporcjonalne). Istota 

drugiego sprowadza się zaś do 

kreowania zachęt dla rozwoju 

danego obszaru, w tym 

finansowych.” 

10.   Priorytet 3.4. Przyjęcie zasad 

skutecznej współpracy 

Ministerstwa Sportu i Turystyki z 

polskimi związkami sportowymi. 

Str. 113 

„Polskie związki sportowe są 

istotnymi ogniwami w procesie 

rozwoju sportu w naszym kraju, 

przede wszystkim w kontekście 

potencjału w zakresie 

upowszechniania aktywności 

fizycznej lub promocji Polski za 

granicą poprzez wyniki 

współzawodnictwa. Są też 

kluczowymi partnerami Ministra 

Sportu i Turystyki w realizacji 

procesu zarządzania sportem. Stąd 

też skuteczna współpraca między 

związkami a obsługującym ministra 

urzędem powinna być oparta na 

przejrzystych i społecznie 

akceptowalnych zasadach. Odnosi 

się to zarówno do finansowania 

zadań realizowanych na zlecenie 

ministra przez polskie związki 

sportowe, jak i spójnej wizji 

Uregulowanie skutecznych zasad 

współpracy między Ministerstwem 

Sportu i Turystyki, Związkami 

Sportowymi i Organizacjami 

Pozarządowymi.   

Służyć temu może powrót do 

koncepcji opublikowanego w 2006 

roku: Programu współpracy 

Ministerstwa Sportu z 

Organizacjami Pozarządowymi, w 

tym z Polskimi Związkami 

Sportowymi.  

Uwaga nieuwzględniona.  

Proponowane zapisy są zawarte w 

opisie kierunku interwencji 3.1.1. 

Optymalizacja zasad współpracy 

pomiędzy podmiotami działającymi 

w obszarze sportu. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

strategicznych kierunków rozwoju 

sportu.” 

11.  Krakowski 

Klub 

Sportowy 

Krakersy 

 

„preferencję seksualną”  (str. 88  

akapit 1 linia 1) 

„orientację seksualną i tożsamość 

płciową” 

Zmiana ma na celu stosowanie 

aktualnej i prawidłowej 

nomenklatury. Użycie słowa 

preferencja wskazuje na 

wolicjonalny charakter orientacji 

seksualnej i tożsamości płciowej, 

które mogą podlegać zmianom. 

Tymczasem opinie naukowców 

mówią, że zarówno orientacja 

seksualna jak i tożsamość płciowa 

są cechami wrodzonymi i 

niezmiennymi. 

Uwaga uwzględniona. 

12.   „Ważnym elementem będą również 

działania na rzecz uczciwości 

sportu, czyli przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom w sporcie, 

takim jak dyskryminacja, doping, 

korupcja oraz zagrożenia 

wywoływane przez subkultury 

pseudokibiców” (str.  95 akapit 2) 

„ przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom w sporcie, takim jak 

dyskryminacja ze względu na 

niepełnosprawność, płeć, 

pochodzenie, orientację seksualną, 

tożsamość płciową oraz wiek, 

doping, korupcja oraz zagrożenia 

wywoływane przez subkultury 

pseudokibiców, jak również 

używanie przez te środowiska 

mowy nienawiści ” 

Doprecyzowanie, o jakim rodzaju 

zjawisk negatywnych mówimy jest 

bardzo istotne z punktu widzenia 

tworzenia późniejszych działań, 

które tej dyskryminacji będą się 

sprzeciwiać.  Zatem pominięcie tej 

formy w celach szczegółowych 

wydaje się być błędem.  

Istotnym aspektem jest również 

piętnowanie i penalizowanie mowy 

nienawiści poprzez wyzwiska, 

transparenty itp. Poprzez 

zdecydowane działania wierzymy, 

że to negatywne zjawisko będzie 

można wyeliminować tworząc 

przyjazną, pozbawioną 

dyskryminacji przestrzeń podczas 

zawodów sportowych. Pojęcie 

„mowa nienawiści” zastosowane 

zgodnie z definicją Zalecenie 

CM/Rec(2010)5 Komitetu 

Uwaga uwzględniona. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

Ministrów dla Państw 

Członkowskich w zakresie środków 

zwalczania  dyskryminacji opartej 

na orientacji seksualnej lub 

tożsamości płciowej 

(http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Sourc

e/RecCM2010_5_PL.pdf) 

 

13.   Str . 98 i 99 „Kierunek interwencji 

2.2.1.  Przeciwdziałanie 

dyskryminacji w sporcie” 

Wspomniany raport także zwraca 

uwagę na  problem dyskryminacji 

osób nieheteronormatywnych,  co w 

tekście nie zostało zawarte, a nie 

będzie omówione w kolejnych 

częściach dokumentu tak jak np. 

sytuacja kobiet czy osób 

niepełnosprawnych. 

Pominięcie tej tematyki w strategii 

marginalizuje problem, który 

istnieje  i stanowi bardzo poważne 

zagrożenia dla osób 

dyskryminowanych. Brak twardych 

danych spowodowany jest faktem iż 

osoby nieheteronormatywne 

obawiają się o swoje życie i 

zdrowie. Stąd trudności w 

przeprowadzeniu badań np. przez 

Panią Dr Renatę Włoch. 

Problematykę tą należy ująć w 

obecnej strategii i w szczególności 

w celu bliższemu przyjrzeniu się 

problemowi i jego zdefiniowaniu 

oraz sporządzeniu raportów i 

zainicjowaniu badań. Brak w 

strategii tej problematyki powoduje 

przesunięcie problemu o kolejne 

lata nie oznacza, że problemu nie 

ma, bądź został rozwiązany. Wręcz 

świadczy o ignorancji i braku 

poszanowania praw człowieka.  

Uwaga uwzględniona. 

14.   Str.  103 i 104 „Kierunek 

interwencji 2.3.1.  Zapewnienie 

oferty umożliwiającej integrację 

społeczną poprzez sport.” 

Dodanie do kierunków interwencji : 

 identyfikacja grup 

dyskryminowanych i 

zwiększanie ich 

partycypacji w zajęciach 

Dokument opiera się na dostępnych 

danych i badaniach Polskich, 

istnieje szereg grup, w stosunku do 

których nie ma badań są pominięte.  

Co nie oznacza, iż nie mają 

Uwaga nieuwzględniona. 

W katalogu proponowanych działań 

został zawarty zapis w tym zakresie: 

„identyfikacja wszystkich grup o 

utrudnionym dostępie do 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

sportowych. problemów z partycypacją w 

sporcie.  Warto oprzeć się także na 

rekomendacjach unijnych, które 

wskazują jako grupy 

dyskryminowane w sporcie tj. 

kobiety, osoby starsze, osoby 

niepełnosprawne, ale także osoby 

nieheteronormatywe oraz 

transpłciowe. 

aktywności fizycznej jako 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i przygotowanie w 

stosunku do nich założeń działań 

pomocowo-naprawczych”.  

 

15.   Str. 114 akapit 2 „ … w walce z 

negatywnymi  zjawiskami w 

sporcie.” 

„ … w walce z negatywnymi  

zjawiskami w sporcie tj. korupcją, 

dopingiem, dyskryminacją ze 

względu na niepełnosprawność, 

płeć, pochodzenie, orientację 

seksualną, tożsamość płciową oraz  

wiek.” 

Doprecyzowanie pozwoli na 

ukierunkowanie wprowadzanych 

działań przeciw konkretnym 

problemom, które zostały 

zdiagnozowane w pierwszej części 

dokumentu. 

Uwaga nieuwzględniona.  

W opinii MSiT, powtarzanie 

katalogu negatywnych zjawisk w 

sporcie, który został przedstawiony 

we wcześniejszej części dokumentu 

(Priorytet 2.2.) nie znajduje 

uzasadnienia.   

16.   Str. 123 akapit 4  „Należy przez to 

rozumieć w szczególności  

zarządzanie wszystkimi 

dyscyplinami sportu,  a także 

uwzględnianie sportu dzieci i 

młodzieży , sportu kobiet  oraz osób 

niepełnosprawnych”. 

Należy przez to rozumieć w 

szczególności  zarządzanie 

wszystkimi dyscyplinami sportu 

oraz dbałość o jego inkluzyjność w 

stosunku do dzieci i młodzieży oraz 

grup dyskryminowanych ze 

względu na płeć, pochodzenie, 

wiek, niepełnosprawność, 

tożsamość płciową i orientację 

seksualną. 

Istotnym jest uwzględnienie 

wszystkich grup dyskryminowanych 

w poszczególnych priorytetach. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Istotą przywołanego zapisu jest 

szerokie pojmowanie zasięgu 

organizacyjnego działalności 

polskich związków sportowych. 

17.   Do str. 138 – Strategiczne 

wskaźniki realizacji PRS 2020 

Brak wskaźników oceniających 

zwiększenia partycypacji osób 

nieheteronormatywnych w sporcie 

amatorskim i zawodowym. Jednym 

z rozwiązań może być pomiar 

wskaźników np. poprzez robienie 

anonimowych ankietowych badań 

rocznych, w których zawarte byłyby 

pytania mające na celu mierzenie 

ogólnego poziomu różnorodności 

Brak danych obliczeniowych nie 

świadczy o braku zjawisk, świadczy 

o tym, że mimo prób nie udało się 

ich zbadać. Powstaje błędne koło 

spowodowane faktem, że osoby 

nieheteronormatywne boją się 

ujawniania swojej orientacji w 

obawie o swoje kariery sportowe. 

 W związku z tym powstaje 

poczucie, że problem nie istnieje. 

Uwaga nieuwzględniona.  

MSiT nie ma możliwości 

organizacyjnych cyklicznego 

przeprowadzania badań w tym 

zakresie, tak aby powstała baza 

porównywalnych informacji, 

niezbędnych do prawidłowego 

monitorowania PRS 2020.  

Ponadto dobierając strategiczne 

wskaźniki realizacji PRS 2020 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

grup partycypujących w sporcie.  Tymczasem np. osoby 

homoseksualne stanowią wg 

szacunków od 5 do 10% populacji, 

co pozwala przypuszczać, że wśród 

zawodowych sportowców jest ich 

parę tysięcy. Tymczasem brak w 

Polsce sportowca jawnie 

deklarującego swoją 

nieheteroseksualną orientację. Co 

więcej, nieprzychylność otoczenia 

sportowego może powodować u 

takiej osoby stres, a w związku z 

tym stanowić istotne obciążenie w 

rozwoju kariery sportowej. 

 A głównym powodem tego jest 

strach przed ujawnieniem się osób, 

których ta dyskryminacja dotyczy.  

Brak jakiejkolwiek formy 

mierzalności zjawisk, będzie w 

przyszłości skutkował pomijaniem 

ich w działaniach, gdyż nie będzie 

można wykazać ich skuteczności. 

Mimo, iż w obszarze sportu 

przeprowadzenie badań dot. 

dyskryminacji osób 

nieheteronormatywnych w Polsce 

nie powiodło się, można czerpać z 

badań, które dotyczyły ogólnej 

akceptacji w całym społeczeństwie 

– choćby badania CEBOŚ z 2005r 

zatytułowane „Akceptacja praw dla 

gejów i lesbijek i społeczny dystans 

wobec nich”. Dobitnie pokazują, że 

„Około dwóch piątych 

respondentów nie aprobuje 

homoseksualistów w żadnej roli: 

przyjęto, że muszą one posiadać 

wartość bazową oraz źródło danych 

gwarantujące stabilność pomiarów 

w okresie obowiązywania PRS 

2020. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

43% nie toleruje lesbijek, a 40% w 

ogóle nie akceptuje gejów.  (źródło 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL

/2005/K_127_05.PDF) 

 Bazą danych np. na temat 

homofobicznych zachowań w 

sporcie z udziałem kibiców 

sportowych mogą dostarczyć 

„Brunatne Księgi” publikowane 

przez Stowarzyszenie Nigdy 

Więcej.  

 

18.  Polski 

Związek 

Lekkiej 

Atletyki  

Pkt 2.2. Aktywność fizyczna 

społeczeństwa,  str. 25 

Uwzględnienie tegorocznych badań 

statystycznych na temat 

amatorskiego biegania 

Wg tegorocznego ogólnopolskiego 

badania PZLA z Instytutem Badań 

Rynkowych i Społecznych 22% 

osób w wieku 18 – 65 uprawia 

amatorskie bieganie. Jest to obecnie 

wraz z jazdą na rowerze 

najpopularniejszy sposób 

aktywnego fizycznie spędzania 

czasu. 

Uwaga nieuwzględniona.  

W opinii MSiT podstawowym 

kryterium, które przesądza o liczbie 

osób podejmujących daną 

aktywność, jest wprowadzenie do 

metodologii badania minimalnej 

objętości czasu jaką powinna trwać 

dana czynność.  

W związku z powyższym, trudno 

jest jednoznacznie ocenić wyniki 

przywołanego badania, w 

szczególności w odniesieniu do 

rozbieżności z danymi będącymi w 

dyspozycji MSiT.  

19.   Pkt 2.4.1. Sportowa infrastruktura 

treningowo-widowiskowa,  str. 43 

Brak w Warszawie zarówno 

wielofunkcyjnej hali widowiskowo-

sportowej jak i stadionu 

lekkoatletycznego do 

przeprowadzenia imprez 

mistrzowskich w LA 

Sformułowanie „największe polskie 

miasta dysponują dużymi 

wielofunkcyjnymi halami 

widowiskowo-sportowymi” nie do 

końca jest prawdziwe – Warszawa 

nie dysponuje taką halą! Ponadto 

sformułowanie „istnieje także 

infrastruktura pozwalająca na 

organizację zawodów rangi 

mistrzowskiej w większości letnich 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przykładem wielofunkcyjnej hali 

widowiskowo-sportowej w 

Warszawie jest Hala TORWAR.  

Ponadto zapis „istnieje także 

infrastruktura pozwalająca na 

organizację zawodów rangi 

mistrzowskiej w większości letnich 

sportów olimpijskich” 

jednoznacznie wskazuje, iż 



 
Zgłaszający 
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Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

sportów olimpijskich” nie dotyczy 

lekkiej atletyki. I znów Warszawa 

jest jedyną stolicą europejską bez 

stadionu lekkoatletycznego 

pozwalającego na organizację 

jakiejkolwiek imprezy 

mistrzowskiej. 

infrastruktura w całym kraju, a nie 

w każdym z największych miast, 

posiada taki potencjał.  

20.   Wykres 22, str. 61 Poprawiony wykres Nie można porównywać punktów 

zdobytych na MŚ sportów 

olimpijskich, które są rozgrywane z 

różną częstotliwością ( corocznie 

lub np. w cyklu 2-letnim). Należy 

wówczas zastosować odpowiedni 

współczynnik. 

Uwaga uwzględniona.  

Wykres został uzupełniony o 

stosowny przypis.  

21.   Cel szczegółowy 2, str. 97 Warto dookreślić główne zadania 

współczesnego klubu w Polsce 

Akapit na temat nowej roli klubu 

sportowego jest kluczowym dla tak 

postawionego celu. Należy 

dookreślić jak miałyby wyglądać  

zadania współczesnego klubu 

sportowego w Polsce: sport 

wyczynowy, to tylko fragment 

działalności, ponadto oferta dla 

każdego: dzieci, rodziców, 

seniorów, niepełnosprawnych. 

Uwaga uwzględniona. 

Tekst przeredagowany.  

22.   Kierunek interwencji 4.1.1 str. 

123 

Bardzo istotny zapis o zasięgu 

oddziaływania pzs powinien być 

bardziej jednoznacznie 

przedstawiony 

Pzs ma odpowiadać  za: promocję 

własnego sportu, nabór dzieci i 

młodzieży do sportu, sport 

młodzieżowy, sport wyczynowy, 

sport niepełnosprawnych, sport 

masowy, ofertę dla seniora itp. Z 

tych elementów będzie rozliczany 

corocznie. 

Uwaga nieuwzględniona.  

W opinii MSiT, zadania pzs zostały 

dostatecznie opisane w Priorytecie 

4.1. oraz Kierunku interwencji 

4.1.1.  

23.   Kierunek interwencji 4.2.2 na str. 

129 

Przeprowadzenie konsultacji  w 

sprawie nowego SSM 

Warto zaznaczyć, że problem ten 

dostrzegł minister Tomasz 

Półgrabski zlecając zespołowi pod 

moim kierownictwem opracowanie 

Uwaga przyjęta do wiadomości.  
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nowych zasad systemu sportu 

młodzieżowego, miały one 

uwzględniać powyżej sformułowane 

działania. Po odejściu ministra T. 

Półgrabskiego dokumentację 

propozycji takiego SSM (do 

konsultacji z pzs) przekazałem na 

ręce ministra Andrzeja Biernata. 

24.   Tabela Str 141  Jak rozumieć tabelę , w której 

podaje się, że żaden pzs nie posiada 

strategii rozwoju w kontekście 

cytowania na stronie 35 Strategii 

Rozwoju Lekkoatletyki w Polsce w 

latach 2013-2016? 

Uwaga nieuwzględniona.  

Wskaźnik dotyczy  odsetka polskich 

związków sportowych 

posiadających strategię rozwoju 

pozytywnie zaopiniowaną przez 

MSiT. 

 

25.  Polski 

Związek 

Kickboxingu 

 

Program rozwoju sportu do roku 

2020 - Str.56, str.70, str.71 

PZ Kickboxingu, kickboxing,  Nazewnictwo zgodne z KRS Uwaga uwzględniona.  

26.   Załącznik 2. Wynik finansowy 

polskich związków sportowych oraz 

udział dotacji MSiT w 2012 r. 

Polski Związek Kickboxingu Nazewnictwo zgodne z KRS Uwaga uwzględniona.  

27.   Program rozwoju sportu do roku 

2020 – str. 56 

Liczba zawodników w polskich 

związkach sportowych – PZ 

Kickboxing  - ok. 20.000 

zawodników 

Zawodnicy z licencjami i bez 

licencji trenujący kickboxing w 

kraju 

Uwaga nieuwzględniona.  

Jak wskazano w dokumencie, 

informacja nt. liczby zawodników, 

biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym  w 

danym sporcie pochodzi ze 

sprawozdawczości przekazywanej 

przez pzsy i kluby sportowe do 

GUS.  

Dla porównywalności danych dane 

dot. wszystkich sportów są oparte 

na tym samym źródle, w związku z 

czym nie ma możliwości zmiany 

liczby zawodników na prośbę 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

danego pzsu. 

28.  Polski 

Związek 

Motorowy  

w punkcie 2.4.1. „Sportowa 

infrastruktura treningowo-

widowiskowa” 

dopisanie w niniejszym punkcie 

braku nowoczesnej infrastruktury do 

uprawiania wyścigów 

samochodowo – motocyklowych w 

postaci wielofunkcyjnego toru 

wyścigowego 

Polska w porównaniu do krajów 

europejskich posiada bardzo słabą 

infrastrukturę dla wyścigów 

samochodowych i motocyklowych. 

W Polsce istnieje zaledwie jeden tor 

wyścigowy wybudowany na 

przełomie lat 70 i 80 posiadający 

bardzo ograniczone możliwości 

organizacji imprez w szczególności 

rangi międzynarodowej. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Część diagnostyczna PRS 2020 

koncentruje się na opisie zasobów i 

potencjału infrastruktury sportowej 

w Polsce.  

29.   w kierunku interwencji 4.3.1. 

„Zapewnienie niezbędnej 

infrastruktury sportowo-

widowiskowej na potrzeby 

organizacji międzynarodowych lub 

ogólnokrajowych imprez 

sportowych” 

wpisanie konieczności budowy 

Narodowego Centrum Sportów 

Motorowych spełniającego nie tylko 

funkcje sportowo-rekreacyjne, ale 

także edukacyjne w szczególności w 

zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i wychowania 

komunikacyjnego dzieci i 

młodzieży 

Od ponad pięciu lat miasto Gdańsk i 

Polski Związek Motorowy czynią 

starania mające na celu powstanie 

Narodowego Centrum Sportów 

Motorowych. Na terenie 

pozostającym w dyspozycji miasta 

Gdańsk został przygotowany przez 

renomowaną niemiecką firmę 

projekt toru wyścigowego. 

Planowane są także tory do 

uprawiania kartingu i motocrossu  

Uwaga przyjęta do wiadomości.  

Brak bezpośredniego odniesienia do 

zapisów w PRS 2020, którego 

celem nie jest promocja 

konkretnych obiektów 

infrastruktury sportowej. 

30.   Załącznik nr 1. dodanie do umieszczonych tam 

obiektów, tras i torów oraz 

stadionów do uprawiania sportów 

motorowych. 

Prosimy o dopisanie tych obiektów 

sportów motorowych na których 

rozgrywane są zawody rangi 

mistrzostw świata i Europy. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Zestawienie dotyczy obiektów 

infrastruktury na potrzeby sportów 

olimpijskich (doprecyzowano tytuł 

załącznika).  

31.  Polski 

Związek 

Muaythai  

 

Strona nr 56 z listą ćwiczących w 

Polskich Związkach Sportowych wg 

KFT-2 z 2013 roku 

W sportach nieolimpijskich brakuje 

Polskiego Związku Muaythai.  

W załączeniu przesyłamy 

sprawozdanie KFT-2 za rok 2013 i 

2014, które wyraźnie kwalifikuje 

nas w przedziale 1-2 tyś 

zawodników. 

Uwaga uwzględniona. 

32.  Polski 

Związek 

Strona 55, Tabela 4: Liczba 

zawodników uczestniczących we 

10-50 tys. Zapis jest zgodny z danymi 

przesłanymi do GUS dotyczącymi 
Uwaga nieuwzględniona.  

Jak wskazano w dokumencie, 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

Wędkarski 

 

współzawodnictwie sportowym w 

2013 r w PZ Wędkarski 5-10 tys. 

zawodników licencjonowanych, 

którzy startują w imprezach 

sportowych z cyklu Grand Prix 

Polski i Mistrzostwach Polski. W 

dochodzeniu do tego poziomu nie 

wymagane są licencje zawodnicze a 

zawodnicy startują w zawodach kół 

PZW, w Okręgach PZW i zawodach 

eliminacyjnych do Grand Prix 

Polski. 

Na koniec roku 2013 w PZW 

zrzeszonych było 2410 kół PZW. 

Przyjmując, że w mistrzostwach 

koła PZW startuje średnio 20 osób 

daje to liczbę około 48200 

zawodników. 

informacja nt. liczby zawodników, 

biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym  w 

danym sporcie pochodzi ze 

sprawozdawczości przekazywanej 

przez pzsy do GUS.  

Dla porównywalności danych dane 

dot. wszystkich sportów są oparte 

na tym samym źródle, w związku z 

czym nie ma możliwości zmiany 

liczby zawodników na prośbę 

danego pzsu. 

33.  Stowarzyszeni

e Klon/Jawor 

 

Str. 83 

„dofinansowanie budowy 

ogólnodostępnej infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej 

uwzględniającej potrzeby rozwoju 

fizycznego dzieci i młodzieży we 

wszystkich grupach wiekowych” 

dofinansowanie budowy 

ogólnodostępnej infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej 

uwzględniającej potrzeby rozwoju 

fizycznego dzieci i młodzieży obu 

płci we wszystkich grupach 

wiekowych 

Podkreślenie w zapisie 

uwzględnienia potrzeb obu płci 

podkreśla aspekt równości szans – 

docelowo zapis ten powinien 

motywować dofinansowujących do 

weryfikacji czy potrzeby dziewcząt 

również są uwzględniane (wiadomo, 

że nie wszystkie dyscypliny sportu 

są równie atrakcyjne dla obu płci i 

np. dofinansowywanie kolejnego 

boiska do piłki nożnej w miejscu 

gdzie nie ma obiektów do 

uprawiania innych sportów np. 

siatkówki jest dyskryminujące dla 

dziewcząt). 

Uwaga nieuwzględniona.  

W opinii MSiT nie ma potrzeby 

wskazywania zróżnicowania 

preferencji płci w odniesieniu do 

zapisów dot. ogólnodostępnej 

infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej. Infrastruktura jest 

komponentem relatywnie mało 

różnicującym w porównaniu do 

oferty zajęć.  

34.   Str. 84 

„rozszerzenie zakresu zajęć 

sportowo-rekreacyjnych w szkole, 

np. w formie zajęć pozalekcyjnych 

przeznaczonych dla uczniów o 

Rozszerzenie, także we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, 

zakresu zajęć sportowo-

rekreacyjnych w szkole, np. w 

formie zajęć pozalekcyjnych 

Dodanie zapisu o współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 

otwiera możliwość uatrakcyjnienia 

oferty. Przy czym chodzi tu szeroko 

o organizacje a nie o nastawione na 

Uwaga nieuwzględniona. 

W opinii MSiT nie ma potrzeby 

wyszczególnienia współpracy z 

organizacjami pozarządowymi jako 

jednego z partnerów w realizacji 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

różnym poziomie sprawności” przeznaczonych dla uczniów o 

różnym poziomie sprawności 

sport zawodowy kluby sportowe. proponowanych działań. Obecny 

zapis ma otwarty charakter. 

35.   Str. 84 

“dofinansowanie programów 

upowszechniania sportu dzieci i 

młodzieży przy wykorzystaniu 

ogólnodostępnych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, 

dostosowanych do faz rozwoju oraz 

zróżnicowanych potrzeb i 

preferencji poszczególnych grup 

wiekowych i płci” 

dofinansowanie programów, 

prowadzonych przez różne 

podmioty w tym organizacje 

pozarządowe, upowszechniania 

sportu dzieci i młodzieży przy 

wykorzystaniu ogólnodostępnych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

dostosowanych do faz rozwoju oraz 

zróżnicowanych potrzeb i 

preferencji poszczególnych grup 

wiekowych i płci 

Doprecyzowanie zapisu tak, żeby 

było jasne, że nie chodzi o 

dofinansowanie jedynie placówek 

edukacyjnych czy samorządowych 

obiektów sportowych. Przy czym 

chodzi tu szeroko o organizacje a 

nie o nastawione na sport 

zawodowy kluby sportowe. 

Uwaga nieuwzględniona. 

W opinii MSiT nie ma potrzeby 

wyszczególnienia współpracy z 

organizacjami pozarządowymi jako 

jednego z partnerów w realizacji 

proponowanych działań. Obecny 

zapis ma otwarty charakter. 

36.   Str. 85 

Dodanie kolejnego kierunku 

interwencji 

dofinansowanie programów 

promujących aktywność fizyczną 

wśród dzieci i młodzieży obojga 

płci 

Z zaproponowanych kierunków 

interwencji nie wynika jasno kto 

miałby zająć się promocją i czy 

byłoby to zadanie jedynie 

Ministerstwa. Dodanie kierunku 

interwencji jakim jest 

dofinansowanie takich programów 

np. kampanii społecznych zwiększy 

siłę działania i urozmaici przekaz. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Działania promocyjne są 

wymienione w kierunkach 

interwencji, których dotyczą.  

W kontekście promocji aktywności 

fizycznej dzieci i młodzieży jest to 

działanie w kierunku 1.1.3:   

promocja aktywności fizycznej 

młodzieży w wieku gimnazjalnym i 

licealnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziewcząt.  

 

37.   str. 88 

“ustanowienie krajowej instytucji 

koordynującej wszystkie, 

wielosektorowe działania, z zakresu 

promocji prozdrowotnej aktywności 

fizycznej” 

Opracowanie koncepcji i 

ustanowienie krajowego zespołu, 

składającego się ze specjalistów 

pochodzących z różnych środowisk, 

koordynującego wszystkie, 

wielosektorowe….. 

Nie jest jasne dlaczego potrzebna 

jest nowa instytucja stąd propozycja 

zmiany instytucji na zespół, który 

wydaje się być lżejszą i łatwiejszą 

do modyfikacji strukturą. Uważamy 

też, że powołanie takiego zespołu 

powinno być poprzedzone 

opracowaniem szczegółowej 

koncepcji czym miał by się on 

zajmować. Sugerujemy, żeby już na 

Uwaga nieuwzględniona.  

Intencją zapisu jest formalne 

umiejscowienie w strukturach 

administracji rządowej takiej 

instytucji. Brak uporządkowania tej 

kwestii utrudnia realizację zadań 

leżących na pograniczu kilku 

sektorów administracji. Pożądany 

zakres (przedmiot) działalności 

został szczegółowo przestawiony w 



 
Zgłaszający 
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Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
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(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

poziomie dokumentu 

doprecyzować, że w zespole znajdą 

się specjaliści pochodzący z 

różnych środowisk, szczególnie 

chodzi o zapewnienie reprezentacji 

podmiotów zajmujących się sportem 

amatorskim, równością szans, czy 

sportem osób niepełnosprawnych. 

PRS 2020. 

38.   Str. 89 

“dofinansowanie budowy, remontu i 

przebudowy łatwo dostępnej 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej na poziomie lokalnym, 

uwzględniające różnorodne 

preferencje w zakresie form 

aktywności” 

dofinansowanie budowy, remontu i 

przebudowy łatwo dostępnej 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej na poziomie lokalnym, 

uwzględniające różnorodne 

preferencje w zakresie form 

aktywności, ze szczególnym 

uwzględnieniem preferencji 

dziewcząt i kobiet. 

Dodanie zapisu o preferencjach 

kobiet realizuje zasadę równości 

szans 

Uwaga nieuwzględniona. 

Koncepcja PRS 2020 opiera się na 

dofinansowaniu budowy, remontu i 

przebudowy infrastruktury 

sportowej łatwo dostępnej dla 

wszystkich, w szczególności dla 

całych rodzin bez preferencji płci.   

Zróżnicowanie pod tym kątem może 

dotyczyć oferty zajęć na obiektach 

sportowych, co zostało oddane w 

dokumencie.  

39.   Str. 89 

“promocja działań na rzecz 

integracji funkcjonalno-

przestrzennej obiektów 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej skierowanych do osób 

z różnych grup wiekowych” 

promocja działań na rzecz integracji 

funkcjonalno-przestrzennej 

obiektów infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej skierowanych do osób 

z różnych grup wiekowych i 

różnych płci 

Dodanie zapisu o różnych płciach 

realizuje zasadę równości szans 
Uwaga nieuwzględniona. 

Koncepcja PRS 2020 opiera się na 

dofinansowaniu budowy, remontu i 

przebudowy infrastruktury 

sportowej łatwo dostępnej dla 

wszystkich, w szczególności dla 

całych rodzin bez preferencji płci.   

Zróżnicowanie pod tym kątem może 

dotyczyć oferty zajęć na obiektach 

sportowych, co zostało oddane w 

dokumencie. 

40.   Str. 91 

Dodanie kolejnego kierunku 

interwencji 

dofinansowanie programów 

promujących aktywność fizyczną 

osób starszych 

Z zaproponowanych kierunków 

interwencji nie wynika jasno kto 

miałby zająć się promocją i czy 

byłoby to zadanie jedynie 

Ministerstwa. Dodanie kierunku 

interwencji jakim jest 

Uwaga nieuwzględniona. 

Proponowane zapisy są zawarte w 

Priorytecie 1.3. Wspieranie działań 

na rzecz integracji społecznej osób 

starszych poprzez aktywność 

fizyczną. 



 
Zgłaszający 
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Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
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dofinansowanie takich programów 

np. kampanii społecznych zwiększy 

siłę działania i urozmaici przekaz. 

41.   Str. 96 

“badanie nad wolontariatem 

sportowym w Polsce, w tym analiza 

barier dla płynnego przechodzenia 

od wolontariatu akcyjnego do 

wolontariatu stałego” 

badanie i opracowanie 

rekomendacji związanych z 
wolontariatem sportowym w Polsce, 

w tym analiza barier dla płynnego 

przechodzenia od wolontariatu 

akcyjnego do wolontariatu stałego 

Samo badanie to za mało, 

sugerujemy, żeby od razu w 

dokumencie zapisać, że elementem 

raportu z badania będzie 

opracowanie rekomendacji dot. 

rozwoju wolontariatu sportowego. 

Uwaga uwzględniona.  

 

42.   Str. 96 

„badania oraz upowszechnianie 

dobrych praktyk w zakresie 

godzenia życia zawodowego z 

działalnością społeczną związaną ze 

sportem i rekreacją” 

zebranie oraz upowszechnianie 

dobrych praktyk w zakresie 

godzenia życia zawodowego z 

działalnością społeczną związaną ze 

sportem i rekreacją 

Dobrych praktyk nie trzeba badać, 

wystarczy je zebrać i upowszechnić. 
Uwaga uwzględniona.  

 

43.   Str. 96-97 

Pojęcie lokalne centrum aktywności 

Wpisanie zadań lokalnych centrów 

aktywności w już istniejące byty lub 

zmiana nazwy oraz doprecyzowanie 

czym konkretnie miałoby być 

lokalne centrum. 

Nazwa lokalne centrum aktywności 

kojarzy się z nazwą centrum 

lokalnej aktywności, która od lat 

używana jest przez centra 

aktywizujące lokalne społeczności. 

W kierunku interwencji 2.1.2 

należałoby przemyśleć czy 

proponowane centra mogłyby być 

elementem już działających centrów 

aktywizujących społeczności. W 

sposób znaczący uatrakcyjniło by to 

ich ofertę, nie trzeba byłoby 

budować nowych bytów, w 

gminach nastąpiłaby synergia 

działań, idealnie wpisuje się to w 

budowanie cel jakim jest budowanie 

kapitału społecznego. Jeśli zaś 

lokalne centra aktywności miałyby 

być nowymi „instytucjami” 

należałoby ich koncepcję lepiej 

opisać w Programie i ze względu na 

Uwaga nieuwzględniona.  

PRS 2020 zawiera szczegółowy 

opis działań w tym zakresie. 



 
Zgłaszający 
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(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

duże podobieństwo nazwy do 

nazwy już funkcjonującej rozważyć 

jej zmianę. 

44.   Str. 99 

Dodanie kierunku interwencji 
wyraźne preferencje dla działań 

zapewniających równość szans 

uczestników i włączanie osób z 

grup, które zostały 

zidentyfikowane w diagnozie jako 

rzadziej uczestniczące , przede 

wszystkim dotyczące 

finansowania lub dofinansowania 

przedsięwzięć o charakterze 

sportowym w obszarze 

aktywności fizycznej i inkluzyjnej 

roli sportu 

W naszym odczuciu samo 

zapewnienie zasady równego 

traktowania może być 

niewystarczające, żeby wprowadzić 

realną zmianę. Dlatego 

proponujemy dodanie osobnego 

działania w którym, wprowadzone 

będą wyraźne preferencje dla 

podmiotów, które będą realizowały 

przedsięwzięcia skierowane do 

grup, wskazanych w diagnozie, jako 

te, które nie uczestniczą w sporcie. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Proponowane zapisy są zawarte w 

kierunku interwencji 1.2.2. 

Tworzenie warunków oraz oferty 

aktywności fizycznej blisko miejsca 

zamieszkania oraz 2.3.1. 

Zapewnienie oferty umożliwiającej 

integrację społeczną poprzez sport. 

45.   Str. 113 

„opracowanie i upowszechnianie 

przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki kodeksu dobrych praktyk 

w zakresie zarządzania obiektami 

sportowymi” 

opracowanie i upowszechnianie 

przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki kodeksu dobrych praktyk 

w zakresie zarządzania i 

udostępniania obiektów 

sportowych 

Dodanie zapisu o udostępnianiu 

obiektów. Szczególnie chodzi tu o 

udostępnianie służące rozwojowi i 

promocji sportu wśród społeczności 

lokalnych. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Kodeks dobrych praktyk w zakresie 

udostępniania obiektów sportowych 

mieści się w koncepcji katalogu 

dobrych praktyk w zakresie 

zarządzania.  

46.   Str. 115 

„uwzględnienie w umowach na 

realizację zadań publicznych przez 

polskie związki sportowe zadań 

dodatkowych, służących wykonaniu 

przyjętych w niniejszym 

dokumencie założeń, w tym 

postulatu polityki opartej na faktach, 

walki z negatywnymi zjawiskami, 

czy zwiększenia jakości 

zarządzania” 

uwzględnienie w umowach na 

realizację zadań publicznych przez 

polskie związki sportowe zadań 

dodatkowych, służących wykonaniu 

przyjętych w niniejszym 

dokumencie założeń, w tym 

postulatu polityki opartej na faktach, 

walki z negatywnymi zjawiskami, 

zwiększenia jakości zarządzania, 

efektywnej współpracy z innymi 

podmiotami realizującymi 

zadania na rzecz spotu, 

wprowadzenia zasad mających na 

celu szersze włączenie kobiet czy 

osób niepełnosprawnych. 

Jedynie wprowadzenie do zasad 

finansowania szerszego włączenia 

kobiet czy osób niepełnosprawnych 

może zapewnić ich większy udział 

w związkach sportowych. 

Efektywna współpraca z innymi 

podmiotami ma na celu otwarcie 

związków na partnerstwo co będzie 

sprzyjać ich rozwojowi. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Zakres proponowanego katalogu 

działań ma charakter otwarty, w 

związku z czym, w opinii MSiT, nie 

ma potrzeby szczegółowego 

wskazywania kierunków działania.  



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

47.   Str. 118 

„podnoszenie kwalifikacji trenerów, 

instruktorów i animatorów w 

ramach projektów i programów 

horyzontalnych, których celem jest 

upowszechnienie aktywności 

fizycznej bądź realizacja procesu 

inwestycyjnego w sporcie” 

podnoszenie kwalifikacji trenerów, 

instruktorów i animatorów 

(działających w instytucjach, 

szkołach, organizacjach 

pozarządowych i innych 

podmiotach) w ramach projektów i 

programów horyzontalnych, których 

celem jest upowszechnienie 

aktywności fizycznej bądź realizacja 

procesu inwestycyjnego w sporcie 

Doprecyzowanie, że chodzi o 

bardzo szerokie działania 

skierowane do kadry wszelkich 

możliwych podmiotów zajmujących 

się sportem. 

Uwaga nieuwzględniona.  

W opinii MSiT nie ma potrzeby 

doprecyzowywania katalogu 

podmiotów, w których działają 

szeroko pojęte kadry sportu. 

Obecny zapis ma w tym względzie 

otwarty charakter. 

48.   Str. 118 

Dodanie kierunku interwencji 
prowadzenie przedsięwzięć 

centralnych nakierowanych na 

podnoszenie wiedzy związanej z 

kwestiami równości szans wśród 

trenerów, instruktorów i 

animatorów (działających w 

instytucjach, szkołach, 

organizacjach pozarządowych i 

innych podmiotach) 

Dodanie osobnego działania 

związanego z popularyzacją wiedzy 

na temat równości szans w sporcie 

ma na celu popularyzację tej zasady 

wśród osób bezpośrednio 

zajmujących się sportem. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Popularyzacja wiedzy na temat 

równości szans w sporcie jest 

wskazywana w PRS 2020 jako 

jeden z elementów podejścia 

horyzontalnego do wszystkich 

kierunków interwencji. Brak zatem 

konieczności wykazywania tego 

obszaru jako odrębnego kierunku. 

49.  Centralny 

Ośrodek 

Sportu 

 

Propozycja dodania kolejnego 

kierunku interwencji: 

 

Kierunek Interwencji 1.1.5. 

Zapewnienie warunków dla 

godzenia edukacji kariery sportowej 

dzieci i młodzieży. 

 

 

 

Propozycja dodania kolejnego 

kierunku interwencji. 

COS jest gospodarzem dla kilku 

Szkół Mistrzostwa Sportowego 

(SMS) zarówno stacjonarnie jak i 

udostępniając obiekty sportowe. 

Dotychczasowe doświadczenia 

wskazują na trafność usytuowania 

szkół w Ośrodkach, co skutkowało 

przeniesieniem SMS PZPS kobiet z 

Sosnowca do Szczyrku. Należy 

przeanalizować możliwości 

utworzenia kolejnych SMS opartych 

o wyspecjalizowaną bazę COS. 

Wskazuje to, że działalność COS i 

program kariery dwutorowej nie 

wykluczają się. SMS PZKosz 

tworzy program szkolenia, który w 

zamyśle ma kończyć się egzaminem 

Uwaga nieuwzględniona. 

Proponowane zapisy są zawarte w 

Celu szczegółowym 4 

Wykorzystanie potencjału sportu na 

poziomie wyczynowym na rzecz 

upowszechnienia aktywności 

fizycznej lub promocji Polski na 

arenie międzynarodowej w ramach 

kierunku interwencji 4.2.6. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

na stopień instruktora koszykówki, 

ponadto w toku zajęć szkolnych  

uczniowie zdobywają uprawnienia 

spikera i statystyka meczowego.  

W przyszłości wskazane byłoby 

stworzenie programów 

edukacyjnych dających możliwość 

zdobycia zawodu lub ułatwiające 

późniejsze dokształcenie.  

W związku z powyższymi planami 

należałoby zadać pytanie: 

1. Czy istnieją badania, które 

wskazują, na występowanie 

problemów związanych z  

karierą zawodową 

młodzieży po ukończeniu 

SMS-u?  

2. Czy prowadzi się ewidencję 

śledzenia losów 

absolwentów?  

3. Na jakie kierunki edukacji 

jest zapotrzebowanie wśród 

trenujących zawodników? 

50.   Propozycja dodania kolejnego 

kierunku interwencji: 

Kierunek interwencji 1.2.3  

Wsparcie rozwiązań służących 

godzeniu życia zawodowego lub 

nauki z karierą sportową. 

 

  

 

Propozycja dodania kolejnego 

kierunku interwencji. 

Szkoły wyższe dają szeroki zakres 

możliwości wyboru toku studiów, tj. 

indywidualny tok studiów, zaoczny, 

wieczorowy oraz coraz bardziej 

rozwijający się e-learning.  

Wiele osób w młodym wieku 

pracuje dokształcając się 

jednocześnie. Analogicznie nie ma 

przeszkód aby osoby trenujące w 

COS nie kontynuowały nauki w 

podobny sposób. 

Należy zadać sobie pytanie czy 

inwestycje poczynione dotychczas 

Uwaga nieuwzględniona. 

Proponowane zapisy są zawarte w 

Celu szczegółowym 4 

Wykorzystanie potencjału sportu na 

poziomie wyczynowym na rzecz 

upowszechnienia aktywności 

fizycznej lub promocji Polski na 

arenie międzynarodowej w ramach 

kierunku interwencji 4.2.5. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

w infrastrukturę COS i w rozwój 

bazy sportowej oraz dalszy duży 

potencjał rozwojowy nie może 

zostać wykorzystany do wpisania 

się w program kariery dwutorowej. 

Przeprowadzka zawodnika do dużej 

aglomeracji, czyli także opuszczenie 

rodziny, przejazdy pomiędzy 

treningami, a uczelnią, korzystanie z 

odnowy biologicznej oraz 

wyżywienie, wymagałoby 

wybudowania bazy porównywalnej 

do Ośrodków COS i może okazać 

się nieuzasadnione ekonomiczne. 

Ponadto prawdopodobnie kosztowo 

byłoby znacznie wyższe niż 

proponowane w COS ceny i stawki.  

COS jest otwarty na wpisanie się do 

programu kariery dwutorowej i 

widzi potencjał do 

współuczestnictwa w wyżej 

wymienionym projekcie. W COS 

może być realizowany program 

edukacji zawodników kadr 

młodzieżowych i seniorów.  

Rodzaj i forma jest otwarta i 

wymaga wspólnego z MSiT oraz 

PZS opracowania. 

51.   Dokonanie zmian w: 

Kierunku interwencji 4.2.4. – str. 

130 

Zapewnienie specjalistycznej bazy 

treningowej. 

 

 

Propozycja dokonania zmian w 

kierunku interwencji. 

COS posiada obiekty, które 

sukcesywnie są przystosowywane 

do jak największej liczby dyscyplin. 

Wskazane by było określenie  

priorytetowych dyscyplin w 

PRS 2020, ze względu na potencjał 

oraz promocję Polski na arenie 

międzynarodowej.  

Uwaga nieuwzględniona. 

Proponowane zapisy są zawarte w 

części diagnostycznej dokumentu.  



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

Na podstawie określonej wizji 

rozwoju danych dyscyplin, będzie 

możliwe tworzenia wizji i strategii 

rozwoju bazy i infrastruktury COS. 

Stałe zwiększanie wykorzystywania 

przez sport centralny bazy COS 

skutkuje powrotem środków 

wydanych na szkolenia do 

Ośrodków COS, podmiotu 

podległego MSiT, a co za tym idzie 

doinwestowaniu w środki 

treningowe dla PZS. 

Raport NIK wskazujący, że COS 

tworzy warunki treningu 

sportowego zgodnie z wymogami 

międzynarodowych federacji 

sportowych dla 16 z 37 związków 

olimpijskich, nie odzwierciedla 

istoty funkcjonowania COS. COS 

dysponuje obiektami sportowymi, 

które w wystarczający sposób 

zapewniają szkolenie sportowe dla 

najwyższej klasy sportowców, 

świadczy o tym większa ilość 

związków korzystająca z Ośrodków, 

w roku 2014 30 z 37 kadr 

narodowych związków olimpijskich 

skorzystało z oferty COS. Założenia 

NIK-u oparte są o wymogi 

międzynarodowych federacji 

sportowych do przeprowadzenia 

imprez sportowych o randze 

międzynarodowej-mistrzowskiej. 

Wymogi te to np.: ilość miejsc na 

trybunach, szerokości i ilości torów, 

ilość lux oświetlenia itd., co nie ma 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

wpływu na jakość procesu 

treningowego. Przykładowo tor 

regatowy w Wałczu jest jednym z 

najlepszych torów treningowych, 

który jednak nie spełnia wyżej 

wymienionych wymogów, a jest 

podstawową bazą dla tak 

medalodajnych dyscyplin jak 

wioślarstwo i kajakarstwo. 

Analogicznie hale specjalistyczne 

do judo, szermierki, ciężarów są 

ważnymi pod względem 

treningowym i niezbędnym 

Polskiemu sportowi. Nie bez 

znaczenia pozostaje fakt , iż 

większość obiektów jest 

przystosowana do obsługi sportu 

niepełnosprawnych. 

COS także ze swoich 

wypracowanych środków planuje 

rozwój bazy diagnostycznej we 

współpracy z Instytutem Sportu, tak 

aby wypełnić lukę w ofercie 

skierowanej do sportu 

wyczynowego zabezpieczając w ten 

sposób zaplecze naukowo – 

badawcze, którego aktualnie brak w 

Ośrodkach. 

COS widzi potrzebę reorganizacji i 

specjalizacji Ośrodków, będzie to 

możliwe po zapoznaniu się z 

priorytetami rozwoju dyscyplin. 

52.   Dokonanie zmian w: 

Kierunku  interwencji 2.4.1., str. 44 

„W związku z rosnącą 

świadomością konieczności 

Usunąć zdanie z dokumentu 

PRS2020. 

Organizowanie zgrupowań w 

jednym Ośrodku COS: 

Przy aktualnym rozwoju techniki, 

dostępie do Internetu oraz rozwoju 

Uwaga uwzględniona.  

Tekst przeredagowany. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

planowania przez sportowców tzw. 

kariery dwutorowej (łączenia 

kariery sportowej z pracą lub 

edukacją), długotrwałe przebywanie 

w ośrodkach COS może negatywnie 

wpływać na rozwój osobisty 

zawodników.” 

infrastruktury transportowej 

zawodnicy mają możliwość 

kontynuowania na bieżąco nauki, co 

biorąc pod uwagę wiek 

zawodników, jest podstawowym 

elementem ich rozwoju osobistego.  

Fakt, iż Ośrodki COS są oddalone 

od aglomeracji miejskich jest 

niewątpliwie atutem pozwalającym 

na zapewnienie optymalnych 

warunków treningowych w 

obiektach sportowych 

zlokalizowanych w obrębie jednego 

Ośrodka. 

53.   Dokonanie zmian w: 

Kierunku interwencji 4.2.4, str. 130 

„ Można jednak dostrzec, że część  

infrastruktury sportowej jest 

rzadziej wykorzystywana…” 

Usunąć zdanie z dokumentu 

PRS2020. 

Wykorzystywanie bazy Ośrodków 

COS uzależnione jest od funduszy 

jakimi dysponują PZS.  Dzięki 

rozwojowi infrastruktury sportowej 

poszczególnych Ośrodków COS 

zwiększa się ilość związków 

korzystających z tej bazy, np.: COS-

OPO CETNIEWO – narty, skoki, 

triathlon, biathlon, itp. 

Uwaga uwzględniona.  

Tekst przeredagowany. 

54.   Dokonanie zmian w: 

Kierunku interwencji 4.2.4, str. 131  

„Ponadto sytuacją pożądaną jest 

umożliwienie w COS 

przeprowadzania badań 

diagnostycznych na miejscu.” 

Należy wzbogacić dokument o 

informacje dot. faktu, iż COS stara 

się pozyskać fundusze z MSiT, 

które pozwolą na powstanie centrów 

diagnostycznych. 

COS od dłuższego czasu czyni 

starania, by pozyskać fundusze z 

MSiT, które pozwolą na powstanie 

centrów diagnostycznych w 

Ośrodkach. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Fakt przedmiotowych starań nie 

zmienia, a wręcz wpisuje się w 

zarysowaną w PRS 2020 sytuację 

docelową.  

55.  Polski 

Związek 

Taekwon-Do 

 

2.5.1. Liczba zawodników 

uprawiających sport wyczynowo 

(str. 53)  

Podstawowym kryterium analizy w 

odniesieniu do sportu wyczynowego 

pozostaje liczba zawodników, 

którzy uprawiają dany sport. 

Formularz KFT1 i KTF2 nie 

uwzględnia specyfiki 

poszczególnych dyscyplin sportu, 

dlatego dane zawarte w tych 

formularzach często są różne od 

faktycznych.  

Np. w sportach walki, takich jak 

np.: Taekwon-Do, 

współzawodnictwo sportowe 

prowadzone jest dopiero od 12 roku 

życia – (Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików). 

Natomiast zajęcia sportowe 

Uwaga częściowo uwzględniona.  

Skorygowano zapisy dotyczące 

liczby zawodników PZ Taekon-Do 

oraz PZ Taekwondo Olimpijskiego. 

 

Jak wskazano w dokumencie, 

informacja nt. liczby zawodników, 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

Źródłem informacji w tym zakresie 

jest sprawozdawczość polskich 

związków sportowych oraz klubów 

sportowych w ramach programu 

badań statystycznych statystyki 

publicznej GUS114. 

prowadzone są od 4 roku życia. 

Prawo startu w zawodach nabywa 

się po uzyskaniu wymaganego 

regulaminem stopnia 

szkoleniowego, tzn. że nawet w 

wyższych grupach wiekowych 

junior młodszy, junior, senior, 

zawodnicy mogą wystąpić po 

zaliczeniu tzw. okresu 

przygotowawczego, który często 

trwa dwa lata i więcej. Dlatego 

liczba praktykujących daną 

dyscyplinę w przypadku Taekwon-

Do (to jest ponad 12 tysięcy 

ćwiczących) jest różna od liczby 

zawodników biorących udział we 

współzawodnictwie organizowanym 

przez związek, która przekracza 

ponad 5 tysięcy osób rocznie. 

Dodatkowo jest duża grupa 

ćwiczących, która nie bierze udziału 

we współzawodnictwie sportowym, 

traktując trening jako system 

poprawiania sprawności fizycznej, 

dbania o zdrowie, czy kontaktów 

społecznych.  

Dlatego w tabeli nr 4 liczba 

zawodników uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym nie 

jest jednoznaczna z liczbą 

praktykujących daną dyscyplinę 

sportu. 

Poza tym, omyłkowo w grupie 5 – 

10 tysięcy, wpisano Polski Związek 

Taekwondo Olimpijskiego, którego 

liczba ćwiczących nie przekracza 

biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym  w 

danym sporcie pochodzi ze 

sprawozdawczości przekazywanej 

przez pzsy do GUS.  

Dla porównywalności danych dane 

dot. wszystkich sportów są oparte 

na tym samym źródle. 

 

Analiza struktury ilościowej wg 

sportów jest oparta na liczbie 

zawodników uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym i organizowanym 

przez polskie związki sportowe, co 

jest podkreślone w dokumencie.  

 

Ponadto przywołane liczby osób 

ćwiczących poszczególne sporty nie 

znajdują odzwierciedlenia w danych 

GUS pochodzących ze sprawozdań 

klubów sportowych (KFT-1).  



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

1500 zawodników.  

Poniższy cytat świadczy, że na 

stronie 55 w podsumowaniu 

powinno pisać, że 

najpopularniejszym sportami w 

Polsce są: piłka nożna, sporty walki 

i wędkarstwo.  

„Polski Związek Wędkarski zrzesza 

630 tys. członków, reprezentujących 

wszystkie środowiska i grupy 

społeczne. Jest kontynuatorem 

ponad 135-letniej historii i tradycji 

zorganizowanego wędkarstwa 

polskiego. 

Struktury organizacyjne PZW 

tworzą koła (2500) i okręgi (44) 

jako jednostki terenowe.” (źródło:  

http://www.pzw.org.pl/pzw/ ) 

W zaprezentowanym wykazie 

sporty walki są niedoszacowane:  

Karate tradycyjne praktykuje ponad 

30 tys. ćwiczących, kickboxing – 

ponad 22,5 tys. ćwiczących, 

taekwon-do – ponad 12,5 tys. 

ćwiczących, kulturystyka, trójbój 

siłowy i fitness – ponad 65 tys. 

ćwiczących – tylko w klubach 

zrzeszonych w związku,  

56.   W programie w punkcie: 2.5.2. 

Wyniki w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym (str. 

59) 

Nie uwzględniono wyników 

uzyskanych przez dyscypliny 

nieolimpijskie, co ma poważne 

przełożenie na promocję Polski na 

arenie międzynarodowej oraz 

budowanie tożsamości społecznej.  

 

Dyscypliny nieolimpijskie 

zdobywają znaczne ilości medali na 

mistrzostwach świata i Europy, 

koszt zdobycia medalu jest 

nieporównywalnie niższy niż w 

dyscyplinach olimpijskich. Dotacje 

dla sportów nieolimpijskich 

przeznaczone są w całości na 

Uwaga nieuwzględniona.  

Analiza dotyczy wyników w 

międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym w 

sportach olimpijskich 

(doprecyzowano podtytuł). 

http://www.pzw.org.pl/pzw/


 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

realizacje zadań z symbolicznym 

finansowaniem kosztów 

administracyjnych i osobowych.  

57.   Brak kierunku interwencji 

uwzględniającego utylitarny 

charakter wybranych dyscyplin 

sportowych podnoszących zakres 

obronności kraju oraz 

przygotowujących do podejmowania 

specyficznych aktywności 

zawodowych takich jak praca w 

jednostkach militarnych i innych 

służbach. 

Nie uwzględniono w koncepcji roli 

sportu w budowaniu potencjału 

obronnego społeczeństwa. Takie 

sporty jak strzelectwo, Taekwon-do 

i inne sporty walki są matecznikiem 

dla armii i jednostek militarne. 

Tysiące osób trenujących sporty 

walki przyczyniają się do 

zwiększania potencjału obronnego 

kraju. 

Osoby trenujące sporty walki, 

charakteryzują się specyficzną 

dyscypliną, dzielnością i 

walecznością  

(prof. Kalina: Teoria Sportów 

Walki) 

Są naturalnym rezerwuarem dla 

służb mundurowych, więziennictwa, 

policji, wojska, oddziałów 

specjalistycznych 

antyterrorystycznych. Najnowsze 

technologie wojskowe na polu walki 

musi obsługiwać sprawny, dzielny, 

niezłomny i zdyscyplinowany 

operator. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Proponowany kierunek interwencji 

nie wpisuje się w cel strategiczny 

PRS 2020. 

58.   Kierunek interwencji 2.2.1. 

Przeciwdziałanie przejawom 

dyskryminacji w sporcie. (str 98) 

 

 

Ustawa o sporcie odmiennie traktuje 

dyscypliny olimpijskie i 

nieolimpijskie.  

Sport jest szansą na integrowanie 

wykluczonych i 

zmarginalizowanych grup 

społecznych. Jest również dla 

młodzieży szansą na awans 

społecznych. Poprzez systemy 

stypendialne sport jest szansą na 

kontynuowanie edukacji przez 

gorzej sytuowaną młodzież. 

Opinia konstytucjonalisty dr. hab. 

Dariusza Dudka, profesora KUL z 

Katedry Prawa Konstytucyjnego 

Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego im. Jana Pawła II, 

opinia BAS oraz przedstawicieli 

społecznych jednoznacznie 

wskazuje na dyskryminację przez 

ustawę o sporcie dyscyplin 

nieolimpijskich.  

Tylko mocne zaangażowanie 

Państwa w upowszechnianie sportu 

pozwala na równy dostęp do zajęć 

sportowych bez względu na status 

społeczny, pochodzenie itd. 

Faworyzowanie młodych 

sportowców tylko za przynależność 

do pewnej grupy sportów, a nie za 

Uwaga przyjęta do wiadomości.   

Brak bezpośredniego odniesienia do 

zapisów w PRS 2020. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

prezentowany poziom sportowy 

przyczynia się do pogłębiania 

nierówności społecznych i 

ogranicza budowanie poczucia 

wspólnotowości. 

59.   Kierunek interwencji 2.2.5. 

Promocja pozytywnych wartości 

kształtowanych przez sport.(str. 

102) 

Oraz 

Kierunek interwencji 2.3.1. 

Zapewnienie oferty umożliwiającej 

integrację społeczną poprzez sport 

Str. 105 

Filozofia „Do” wychowanie  

Sport wnosi wiele pozytywnych 

wartości, a w szczególności sporty i 

sztuki walki, które mają dawno 

wypracowane modele wdrażania do 

wychowania i przestrzegania 

kodeksu etycznego.  

Dalekowschodnie sporty walki ma 

bardzo silnie rozwiniętą koncepcję 

wychowania tzw. „Do”, które 

oprócz umiejętności sportowych 

wdrażają młodych adeptów do 

przestrzegania uniwersalnych 

wartości, takich jak: zdrowie, 

szacunek, grzeczności, uczciwość, 

wytrwałość, pracowitość.  

 

Warto byłoby wspierać te związki w 

celu objęcia systemem jak 

największej liczby dzieci i 

młodzieży, która będzie wdrażana 

do przeciwdziałania biernym 

formom spędzania wolnego czasu, 

patologiom oraz do wychowania z 

poszanowaniem tradycji 

narodowych i ogólnoludzkich 

wartości.  

Obecna ustawa o sporcie, która 

systemowo powinna wspierać 

wszelkie działania zmierzające do 

wdrażania wymienionych cech i 

korzystać z doświadczeń i 

pozytywnego dziedzictwa 

wnoszonego przez różne dyscypliny 

sportowe szczególnie w sportach 

nieolimpjskich, zamiast wspierać, 

ogranicza ich działania i niszczy je. 

W związku z powyższym należy 

zlikwidować wszystkie bariery i 

hamulce zawarte w ustawie 

dotyczące wyżej wymienionego 

zagadnienia.  

Uwaga przyjęta do wiadomości.   

Zapisy dotyczące promocji 

pozytywnych wartości w sporcie 

zostały oddane w Kierunku 

interwencji 2.2.5. Promocja 

pozytywnych wartości 

kształtowanych przez sport. 

60.   2.5.5. System finansowania polskich 

związków sportowych str. 68 

- indywidualne sporty olimpijskie – 

75%,  

- zespołowe gry sportowe programu 

olimpijskiego
137

 – 15%  

 Wysokość środków przeznaczonych 

na sporty nieolimpijskie jest 

nieprecyzyjna i wynosi według 

przyznanych dotacji od 6-9 %. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przytoczone w PRS 2020 wartości 

procentowe odnoszą się do 

ramowych mechanizmów alokacji 

środków finansowych, które nie 

muszą mieć dokładnego 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

- sporty nieolimpijskie – 10%  odwzorowania w wysokości dotacji 

dla poszczególnych pzs. 

Szczegółowe wysokości 

przyznanych dotacji dla roku 2014 

r. dla poszczególnych pzs zostały 

zawarte w Załączniku 4. 

61.  Polski 

Związek 

Sportu 

Niepełnospraw

nych 

„START” 
 

Strona 125. 

Kierunek interwencji 4.1.2. Sport 

wyczynowy osób 

niepełnosprawnych. 

Zgodnie z tendencjami w 

organizacji współzawodnictwa 

sportowego osób 

niepełnosprawnych na poziomie 

międzynarodowym, sport osób 

niepełnosprawnych jest integrowany 

ze sportem osób pełnosprawnych. 

Kierunek tych działań́ jest spójny z 

wytycznymi Międzynarodowego 

Komitetu Paraolimpijskiego 

dotyczącymi transformacji i 

przekazania zarządzania sportami 

pozostającymi pod kierownictwem 

Komitetu do niezależnych 

międzynarodowych federacji 

sportowych (proces ten zakończyć́ 

się ma do 2016 r.) oraz specjalizacją 

i profesjonalizacją sportu osób 

niepełnosprawnych.  

 

 Błędne informacje. Jest już 

zatwierdzony programy Igrzysk 

Paraolimpijskich do 2020, do tego 

czasu IPC pełni rolę światowej 

federacji w 9 sportach. 

Uwaga częściowo uwzględniona.  

Tekst przeredagowany. 

wykreślenie: „(proces ten 

zakończyć́ się ma do 2016 r.)”. 

62.  Polski Komitet 

Paraolimpijski

, Polska 

Fundacja 

Paraolimpijsk

a 

2.5.7. Organizacja sportu 

wyczynowego osób 

niepełnosprawnych 

W tym rozdziale nie wspomniano o 

Polskim  Komitecie 

Paraolimpijskim, który jest 

najważniejszą organizacją w sporcie 

paraolimpijskim  

Proponowana uwaga jest tak 

oczywista, że nie wymaga 

uzasadnienia.  

Uwaga uwzględniona.  

Propozycja zapisu str. 74: po I 

akapicie: Organizacją sportu 

paraolimpijskiego w Polsce zajmuje 

się Polski Komitet Paraolimpijski. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

Robert Szaj 

508698232 

ekoprussia@ho

me.pl 

63.   Str 125 - dotyczącymi transformacji 

i przekazania zarzadzania sportami 

pozostającymi pod kierownictwem 

Komitetu do niezależnych 

międzynarodowych federacji 

sportowych (proces ten zakończyć 

się ma do 2016 r.) 

Jest to zdanie nieprawdziwe, opiera 

się na starych zapisach, obecnie 

wskazuje się jako kierunkowy rok 

2020, choć tylko jako wskazówka a 

nie ostateczny termin.  

Dokumenty IPC Uwaga częściowo uwzględniona.  

Tekst przeredagowany. 

 

64.   Str. 125 jest niespójny, co skutkuje 

mniejszą efektywnością szkolenia 

zawodników oraz niepełnym 

wykorzystaniem integracyjnej roli 

sportu 

Zdanie nie jest spójne z zapisami w 

rozdziale 2.5.7, w którym mówi się 

o znaczącym udziale polskiego 

sportu paraolimpijskiego w 

światowym ruchu paraolimpijskim i 

znaczącym udziale medalowym. 

Wyniki ostatnich letnich Igrzysk 

Paraolimpijskich.  
Uwaga nieuwzględniona.  

Wpływ na mniejszą efektywność 

szkolenia zawodników z 

niepełnosprawnością oraz niepełne 

wykorzystanie integracyjnej roli 

sportu mają: skoncentrowanie 

szkolenia w wielosportowych 

organizacjach sportu osób 

niepełnosprawnych oraz dublowanie 

zakresów działań organizacji w 

odniesieniu do sportów i grup 

niepełnosprawności  

65.   Str. 125 wąsko wyspecjalizowane w 

danym sporcie polskie związki 

sportowe są w stanie zapewnić 

szkolenie na poziomie 

umożliwiającym skuteczne 

uczestnictwo w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym. 

Ponadto profesjonalizacja sportu 

osób niepełnosprawnych powoduje, 

iż sytuacją pożądaną w sporcie 

wyczynowym jest szkolenie 

sportowców niepełnosprawnych w 

środowisku zawodników 

Dotychczasowy system szkolenia 

zapewnia bardzo wysokie miejsca 

polskich zawodników we 

współzawodnictwie 

międzynarodowym – wyniki 

medalowe IP w Londynie. W 

znacznej części sportów  nie ma 

technicznych możliwości 

wspólnego szkolenia sportowców 

pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych, z oczywistych 

powodów ograniczeń związanych z 

niepełnosprawnościami, albo z 

 Uwaga nieuwzględniona.  

Brak uzasadnienia uwagi.  

 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

pełnosprawnych, zaś zarówno ze 

względów sportowych, jak i 

społecznych, nie jest wskazana 

izolacja tej grupy sportowców w 

gronie osób niepełnosprawnych. 

faktu, że nie istnieją odpowiedniki 

w sporcie pełnosprawnych – 

pomimo oczywiście szczytnej i 

słusznej idei integracji. Wspólny 

system sportu pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych w zamyśle 

środowisk uczestniczących w 

tworzeniu rozwiązań ustawowych 

miał polegać na nieograniczaniu 

dostępu do dóbr publicznych dla 

środowisk sportu 

niepełnosprawnych  a nie 

wspólnych systemach treningowych 

i startowych.  

66.   Do najważniejszych działań w 

ramach powyższego kierunku 

interwencji należą:  

sportu osób pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych poprzez 

integrację struktur sportu osób 

niepełnosprawnych w 

poszczególnych sportach 

(dyscyplinach) z odpowiednimi 

polskimi związkami sportowymi;  

niepełnosprawnym optymalnych 

warunków szkolenia sportowego w 

zakresie przygotowań do udziału w 

letnich i zimowych igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach 

głuchych, mistrzostwach świata i 

Europy.  

 

Konieczność wprowadzenia zapisu 

o edukacji i dostępie do informacji, 

ich tworzenia w zakresie 

możliwości uprawiania sportu, w 

tym promowanie możliwości 

uprawiania sportu przez osoby z 

niepełnosprawnościami.  

Brak konsultacji i zgody znacznej 

części środowiska na 

zaproponowane rozwiązania dot. 

Łączenia struktur sportowych. Brak 

szerokiej dyskusji i uwzględnienia 

głosu i stanowiska środowiska w 

tym zakresie.  

Propozycja zapisu : stworzenie 

spójnego systemu sportu osób 

pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych poprzez 

uzgodnioną ze środowiskiem sportu 

niepełnosprawnych formułę 

organizacyjną struktur sportu osób 

niepełnosprawnych. 

W analizie na stronie 32 

stwierdzono „Problemy ze stanem 

zdrowia są immanentną cechą osób 

niepełnosprawnych, które właśnie tę 

przyczynę podają jako główny 

(najczęstszy) powód braku 

uczestnictwa w zajęciach 

sportowych lub rekreacji ruchowej 

(55,1%).”. Niestety, w 

zaproponowanym projekcie w 

kierunkach interwencji dla sportu 

osób niepełnosprawnych nie 

zaproponowano rozwiązania tego 

najważniejszego problemu . Nie 

MAREK uwzględniono także uwag 

zgłaszanych od wielu lat przez 

środowisko do zmian systemowych 

wprowadzanych przez MSiT.  

Uwaga nieuwzględniona. 

Treści w tym zakresie zostały ujęte 

w PRS 2020 w opisie Kierunku 

interwencji 2.3.2. Wsparcie 

integracji osób niepełnosprawnych 

poprzez ich uczestnictwo w sporcie. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

67.  Polski 

Związek 

Kulturystyki, 

Fitness i 

Trójboju 

Siłowego 

 

2.5.1. Liczba zawodników 

uprawiających sport wyczynowo 

(str. 53)  

Podstawowym kryterium analizy w 

odniesieniu do sportu wyczynowego 

pozostaje liczba zawodników, 

którzy uprawiają dany sport. 

Źródłem informacji w tym zakresie 

jest sprawozdawczość polskich 

związków sportowych oraz klubów 

sportowych w ramach programu 

badań statystycznych statystyki 

publicznej GUS114. 

Formularz KFT1 i KTF2 nie 

uwzględnia specyfiki 

poszczególnych dyscyplin sportu, 

dlatego dane zawarte w tych 

formularzach często są różne od 

faktycznych.  

Liczba zawodników biorących 

udział w rywalizacji sportowej nie 

odzwierciedla rzeczywistej liczby 

osób uprawiających kulturystykę, 

fitness i trójbój siłowy. 

Na co dzień liczba osób 

uprawiających kulturystykę, fitness 

lub trójbój siłowy wynosi 

kilkadziesiąt tysięcy osób. 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

Jak wskazano w dokumencie, 

informacja nt. liczby zawodników, 

biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym  w 

danym sporcie pochodzi ze 

sprawozdawczości przekazywanej 

przez pzsy do GUS.  

Dla porównywalności danych dane 

dot. wszystkich sportów są oparte 

na tym samym źródle, w związku z 

czym nie ma możliwości zmiany 

liczby zawodników na prośbę 

danego pzsu. 

68.   W programie w punkcie: 2.5.2. 

Wyniki w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym (str. 

59) 

Nie uwzględniono wyników 

uzyskanych przez dyscypliny 

nieolimpijskie, co ma poważne 

przełożenie na promocję Polski na 

arenie międzynarodowej oraz 

budowanie tożsamości społecznej.  

 

Dyscypliny nieolimpijskie 

zdobywają znaczne ilości medali na 

mistrzostwach świata i Europy, 

koszt zdobycia medalu jest 

nieporównywalnie niższy niż w 

dyscyplinach olimpijskich. Dotacje 

dla sportów nieolimpijskich 

przeznaczone są w całości na 

realizacje zadań z symbolicznym 

finansowaniem kosztów 

administracyjnych i osobowych.  

PZKFiTS od wielu lat plasuje się w 

czołówce PZS pod względem 

zdobytych medali na arenie 

międzynarodowej. Wobec 

powyższego polskie reprezentacje 

od wielu lat są w ścisłej czołówce 

drużyn na świecie. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Analiza dotyczy wyników w 

międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym w 

sportach olimpijskich 

(doprecyzowano podtytuł). 

69.   Kierunek interwencji 2.2.1. 

Przeciwdziałanie przejawom 

dyskryminacji w sporcie. (str 98) 

 

Ustawa o sporcie odmiennie traktuje 

dyscypliny olimpijskie i 

nieolimpijskie.  

Sport jest szansą na integrowanie 

Opinia konstytucjonalisty dr. hab. 

Dariusza Dudka, profesora KUL z 

Katedry Prawa Konstytucyjnego 

Katolickiego Uniwersytetu 

Uwaga przyjęta do wiadomości.   

Brak bezpośredniego odniesienia do 

zapisów w PRS 2020. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

 wykluczonych i 

zmarginalizowanych grup 

społecznych. Jest również dla 

młodzieży szansą na awans 

społecznych. Poprzez systemy 

stypendialne sport jest szansą na 

kontynuowanie edukacji przez 

gorzej sytuowaną młodzież. 

 

Lubelskiego im. Jana Pawła II, 

opinia BAS oraz przedstawicieli 

społecznych jednoznacznie 

wskazuje na dyskryminację przez 

ustawę o sporcie dyscyplin 

nieolimpijskich.  

Tylko mocne zaangażowanie 

Państwa w upowszechnianie sportu 

pozwala na równy dostęp do zajęć 

sportowych bez względu na status 

społeczny, pochodzenie itd. 

Faworyzowanie młodych 

sportowców tylko za przynależność 

do pewnej grupy sportów, a nie za 

prezentowany poziom sportowy 

przyczynia się do pogłębiania 

nierówności społecznych i 

ogranicza budowanie poczucia 

wspólnotowości. 

70.   2.5.5. System finansowania polskich 

związków sportowych str. 68 

- indywidualne sporty olimpijskie – 

75%,  

- zespołowe gry sportowe programu 

olimpijskiego
137

 – 15%  

- sporty nieolimpijskie – 10%  

 Wysokość środków przeznaczonych 

na sporty nieolimpijskie jest 

nieprecyzyjna i wynosi według 

przyznanych dotacji od 6-9 % 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przytoczone w PRS 2020 wartości 

procentowe odnoszą się do 

ramowych mechanizmów alokacji 

środków finansowych, które nie 

muszą mieć dokładnego 

odwzorowania w wysokości dotacji 

dla poszczególnych pzs. 

Szczegółowe wysokości 

przyznanych dotacji dla roku 2014 

r. dla poszczególnych pzs zostały 

zawarte w Załączniku 4. 

71.  Polski 

Związek 

Karate 

Tradycyjnego 

 

2.5.1. Liczba zawodników 

uprawiających sport wyczynowo 

(str. 53)  

Podstawowym kryterium analizy w 

odniesieniu do sportu wyczynowego 

Formularz KFT1 i KTF2 nie 

uwzględnia specyfiki 

poszczególnych dyscyplin sportu, 

dlatego dane zawarte w tych 

formularzach często są różne od 

W karate tradycyjnym licencje 

zawodnicze są wydawane od 12 

roku życia, tj. od kategorii wiekowej 

młodzik. Natomiast zajęcia 

sportowe prowadzone są już od 

Uwaga nieuwzględniona. 

Jak wskazano w dokumencie, 

informacja nt. liczby zawodników, 

biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym  w 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

pozostaje liczba zawodników, 

którzy uprawiają dany sport. 

Źródłem informacji w tym zakresie 

jest sprawozdawczość polskich 

związków sportowych oraz klubów 

sportowych w ramach programu 

badań statystycznych statystyki 

publicznej GUS114. 

faktycznych.  wieku przedszkolnego. Prawo startu 

w zawodach nabywa się po 

uzyskaniu wymaganego 

regulaminem stopnia 

szkoleniowego, tzn. że nawet w 

wyższych grupach wiekowych 

junior młodszy, junior, senior, 

zawodnicy mogą wystąpić po 

zaliczeniu tzw. okresu 

przygotowawczego. Dlatego liczba 

praktykujących daną dyscyplinę w 

przypadku karate tradycyjnego 

(ponad 30 tysięcy ćwiczących) jest 

różna od liczby zawodników 

biorących udział we 

współzawodnictwie organizowanym 

przez związek. Dodatkowo jest duża 

grupa ćwiczących, która nie bierze 

udziału we współzawodnictwie 

sportowym, traktując trening jako 

system poprawiania sprawności 

fizycznej, dbania o zdrowie, czy 

kontaktów społecznych.  

Dlatego w tabeli nr 4 (str. 55-56) 

liczba zawodników uczestniczących 

we współzawodnictwie sportowym 

nie jest jednoznaczna z liczbą 

praktykujących daną dyscyplinę 

sportu. W przypadku karate 

tradycyjnego liczba ta jest znacznie 

zaniżona. PZ Karate Tradycyjnego 

powinien zostać umieszony w 

grupie 10-50 tys. 

  

danym sporcie pochodzi ze 

sprawozdawczości przekazywanej 

przez pzsy do GUS.  

Dla porównywalności danych dane 

dot. wszystkich sportów są oparte 

na tym samym źródle, w związku z 

czym nie ma możliwości zmiany 

liczby zawodników na prośbę 

danego pzsu. 

 

Analiza struktury ilościowej wg 

sportów jest oparta na liczbie 

zawodników uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym i organizowanym 

przez polskie związki sportowe, co 

jest podkreślone w dokumencie.  

 

Ponadto przywołane liczby dot. 

osób ćwiczących poszczególne 

sporty nie znajdują 

odzwierciedlenia w danych GUS 

pochodzących ze sprawozdań 

klubów sportowych (KFT-1). 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

72.   W programie w punkcie: 2.5.2. 

Wyniki w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym (str. 

59) 

Nie uwzględniono wyników 

uzyskanych przez dyscypliny 

nieolimpijskie, co ma poważne 

przełożenie na promocję Polski na 

arenie międzynarodowej oraz 

budowanie tożsamości społecznej.  

 

Dyscypliny nieolimpijskie 

zdobywają znaczne ilości medali na 

mistrzostwach świata i Europy. 

Koszt zdobycia takiego medalu jest 

nieporównywalnie niższy niż w 

dyscyplinach olimpijskich. W 

przypadku karate tradycyjnego 

dotacje przeznaczone są w całości 

na realizacje zadań z symbolicznym 

finansowaniem kosztów 

administracyjnych.  

Dla porównania prezentujemy 

liczbę medali zdobytych przez 

reprezentację w karate tradycyjnym 

podczas trzech ostatnich imprez 

mistrzowskich: 

MŚ 2014 (Genewa, Szwajcaria) - 59 

medali, w tym 29 złotych. 

ME 2013 (Praga, Czechy) - 59 

medali, w tym 33 złote. 

MŚ 2012 (Łódź, Polska) - 55 

medali, w tym 22 złote. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Analiza dotyczy wyników w 

międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym w 

sportach olimpijskich 

(doprecyzowano podtytuł). 

73.   Brak kierunku interwencji 

uwzględniającego utylitarny 

charakter wybranych dyscyplin 

sportowych podnoszących zakres 

obronności kraju oraz 

przygotowujących do 

podejmowania specyficznych 

aktywności zawodowych takich jak 

praca w jednostkach militarnych i 

innych służbach. 

Nie uwzględniono w koncepcji roli 

sportu w budowaniu potencjału 

obronnego społeczeństwa. Takie 

sporty jak strzelectwo, karate 

tradycyjne, Taekwon-do i inne 

sporty walki są matecznikiem dla 

armii i jednostek militarne. Tysiące 

osób trenujących sporty walki 

przyczyniają się do zwiększania 

potencjału obronnego kraju. 

Osoby trenujące sporty walki 

charakteryzują się specyficzną 

dyscypliną, dzielnością i 

walecznością  

(prof. Kalina: Teoria Sportów 

Walki). 

Są naturalnym rezerwuarem dla 

służb mundurowych, więziennictwa, 

policji, wojska, oddziałów 

specjalistycznych 

antyterrorystycznych. Najnowsze 

technologie wojskowe na polu walki 

musi obsługiwać sprawny, dzielny, 

niezłomny i zdyscyplinowany 

Uwaga nieuwzględniona.  

Proponowany kierunek interwencji 

nie wpisuje się w cel strategiczny 

PRS 2020. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

operator. 

74.   Kierunek interwencji 2.2.1. 

Przeciwdziałanie przejawom 

dyskryminacji w sporcie. (str 98) 

 

 

Ustawa o sporcie odmiennie traktuje 

dyscypliny olimpijskie i 

nieolimpijskie.  

Sport jest szansą na integrowanie 

wykluczonych i 

zmarginalizowanych grup 

społecznych. Jest również dla 

młodzieży szansą na awans 

społecznych. Poprzez systemy 

stypendialne sport jest szansą na 

kontynuowanie edukacji przez 

gorzej sytuowaną młodzież. 

Opinia konstytucjonalisty dr. hab. 

Dariusza Dudka, profesora KUL z 

Katedry Prawa Konstytucyjnego 

Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego im. Jana Pawła II, 

opinia BAS oraz przedstawicieli 

społecznych jednoznacznie 

wskazuje na dyskryminację przez 

ustawę o sporcie dyscyplin 

nieolimpijskich.  

Tylko mocne zaangażowanie 

Państwa w upowszechnianie sportu 

pozwala na równy dostęp do zajęć 

sportowych bez względu na status 

społeczny, pochodzenie itd. 

Faworyzowanie młodych 

sportowców tylko za przynależność 

do pewnej grupy sportów, a nie za 

prezentowany poziom sportowy 

przyczynia się do pogłębiania 

nierówności społecznych i 

ogranicza budowanie poczucia 

wspólnotowości. 

Uwaga przyjęta do wiadomości.   

Brak bezpośredniego odniesienia do 

zapisów w PRS 2020. 

75.   Kierunek interwencji 2.2.5. 

Promocja pozytywnych wartości 

kształtowanych przez sport.(str. 

102) 

Oraz 

Kierunek interwencji 2.3.1. 

Zapewnienie oferty umożliwiającej 

integrację społeczną poprzez sport 

Str. 105 

Filozofia „Do” wychowanie  

Sport wnosi wiele pozytywnych 

wartości, a w szczególności sporty i 

sztuki walki, które mają dawno 

wypracowane modele wdrażania do 

wychowania i przestrzegania 

kodeksu etycznego.  

Dalekowschodnie sporty walki mają 

bardzo silnie rozwiniętą koncepcję 

wychowania tzw. „Do”, które 

Warto byłoby wspierać te związki w 

celu objęcia systemem jak 

największej liczby dzieci i 

młodzieży, która będzie wdrażana 

do przeciwdziałania biernym 

formom spędzania wolnego czasu, 

patologiom oraz do wychowania z 

poszanowaniem tradycji 

narodowych i ogólnoludzkich 

wartości.  

Uwaga przyjęta do wiadomości.   

Zapisy dotyczące promocji 

pozytywnych wartości w sporcie 

zostały oddane w Kierunku 

interwencji 2.2.5. Promocja 

pozytywnych wartości 

kształtowanych przez sport. 



 
Zgłaszający 

uwagi 
Przedmiot uwagi (aktualny zapis, 

punkt, strona w dokumencie, akapit) 
Proponowane zmiany  

(treść uwagi) 
Uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

oprócz umiejętności sportowych 

wdrażają młodych adeptów do 

przestrzegania uniwersalnych 

wartości, takich jak: zdrowie, 

szacunek, grzeczności, uczciwość, 

wytrwałość, pracowitość.  

 

Obecna ustawa o sporcie, która 

systemowo powinna wspierać 

wszelkie działania zmierzające do 

wdrażania wymienionych cech i 

korzystać z doświadczeń i 

pozytywnego dziedzictwa 

wnoszonego przez różne dyscypliny 

sportowe szczególnie w sportach 

nieolimpijskich, zamiast wspierać, 

ogranicza ich działania i niszczy je. 

W związku z powyższym należy 

zlikwidować wszystkie bariery i 

hamulce zawarte w ustawie 

dotyczące wyżej wymienionego 

zagadnienia.  

76.   2.5.5. System finansowania polskich 

związków sportowych str. 68 

- indywidualne sporty olimpijskie – 

75%,  

- zespołowe gry sportowe programu 

olimpijskiego
 137

 – 15%  

- sporty nieolimpijskie – 10%  

 Wysokość środków przeznaczonych 

na sporty nieolimpijskie jest 

nieprecyzyjna i wynosi według 

przyznanych dotacji od 6-9 %. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Przytoczone w PRS 2020 wartości 

procentowe odnoszą się do 

ramowych mechanizmów alokacji 

środków finansowych, które nie 

muszą mieć dokładnego 

odwzorowania w wysokości dotacji 

dla poszczególnych pzs. 

Szczegółowe wysokości 

przyznanych dotacji dla roku 2014 

r. dla poszczególnych pzs zostały 

zawarte w Załączniku 4. 

 


