
 

 

 

 

 

 

Raport z realizacji w 2017 r. Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 

2017- 2020 

 

 

 

 

 

Akceptuję: 

 

…………………………….. 

(podpis Ministra) 

 

Warszawa, kwiecień 2018 r.  



2 
 

 

 

Spis treści  
I. Wstęp ................................................................................................................................................... 4 

II. Realizacja programu w 2017 r. ............................................................................................................ 5 

II.1. Priorytetowe zadania ................................................................................................................... 5 

II.1.1. Zweryfikowanie zasad współpracy finansowej (m.in. w zakresie publikowania informacji o 

konkursach, zakresu załączników składanych w konkursach, kryteriów oceny ofert oraz 

dopuszczalności stosowania umów wieloletnich) i zasad współpracy pozafinansowej. ................ 5 

II.1.2. Wypracowanie narzędzi komunikacji i powiadamiania w oparciu o sieć internetową,  w 

tym udostępnienie dedykowanego adresu e-mail służącego do przesyłania uwag w trakcie 

konsultacji publicznych lub specjalnej zakładki w BIP Ministerstwa z informacją o prowadzonych 

konsultacjach publicznych i formularzem zgłaszania uwag. ........................................................... 5 

II.1.3. Wypracowanie rozwiązań w zakresie wymiany informacji pomiędzy Ministerstwem a 

organizacjami pozarządowymi, np. o dobrych praktykach działań w obszarach właściwych dla 

Ministerstwa. ................................................................................................................................... 5 

II.1.4. Wypracowanie działań w zakresie promocji wydarzeń współorganizowanych przez 

organizacje pozarządowe i Ministerstwo, np. w formule kalendarza wydarzeń. ........................... 6 

II.1.5. Wypracowanie zasad powoływania oraz zakresu i zasad funkcjonowania Rady ds. Turystyki 

przy Ministrze. ................................................................................................................................. 6 

II.1.6. Stworzenie bazy organizacji pozarządowych - uczestników konsultacji publicznych i 

mechanizmu aktualizacji bazy. ........................................................................................................ 6 

II.1.7. Organizowanie przez organizacje pozarządowe konferencji, warsztatów, spotkań 

roboczych, szkoleń lub study-tourów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa. ........................... 7 

II.2. Projekty kluczowe....................................................................................................................... 10 

II.2.1.Program „Klub” .................................................................................................................... 10 

II.2.2. Program modernizacji infrastruktury sportowej ................................................................. 10 

II.2.3. Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych  z 

przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz 

przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich .............. 11 

II.2.4. Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych  z 

przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, 

igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy .................................................................... 12 

II.2.5. Dom Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych ............................................................ 13 

II.3. Pozostałe działania MSiT związane z współpracą z organizacjami pozarządowymi .................. 14 

II.3.1 Społeczna Rada Sportu ......................................................................................................... 14 

II.3.2 Działania w obszarze upowszechniania aktywności fizycznej .............................................. 14 

II.3.3. Pozostałe działania w obszarze sportu wyczynowego ........................................................ 18 

II.3.4. Pozostałe działania w obszarze turystyki ............................................................................ 22 



3 
 

II.3.5. Program „Kibice Razem” ..................................................................................................... 23 

II.3.6. Działania promocyjne .......................................................................................................... 23 

III. Ocena realizacji programu w 2017 r. ................................................................................................ 25 

III.1.Kryteria oceny realizacji programu ............................................................................................ 25 

III.2. Podsumowanie .......................................................................................................................... 27 

 

 

  



4 
 

I. Wstęp 
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

lata 2017- 2020” został przyjęty przez Ministra Sportu i Turystyki Zarządzeniem nr 22 z dnia 

30 listopada 2016 r.1 Jego głównym celem jest: „Wzmocnienie współpracy Ministerstwa  

z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia systemowych i programowych rozwiązań  

w obszarze sportu i turystyki.”  

Cel główny jest realizowany przez następujące cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie efektywności i usystematyzowanie współpracy Ministerstwa z organizacjami 

pozarządowymi. 

2. Poprawa sposobów komunikacji i wspólnego wypracowywania rozwiązań. 

3. Zapewnienie i ułatwienie udziału organizacji pozarządowych w procesie tworzenia polityk 

publicznych w obszarze sportu i turystyki. 

4. Wspieranie i rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych, aktywności obywatelskiej 

oraz nieformalnych inicjatyw. 

5. Promowanie dobrych praktyk współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi. 

6. Stworzenie przejrzystego modelu współpracy Ministra z trzecim sektorem, dzięki któremu 

możliwe będzie lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia organizacji pozarządowych  

w działaniach prowadzonych przez Ministerstwo. 

7. Zapewnienie efektywnego wydatkowania środków służących współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Program został przygotowany przez specjalnie powołany do tego w Ministerstwie Zespół do 

spraw opracowania, monitorowania i ewaluacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie Minister powinien do końca kwietnia każdego roku umieścić w BIP 

sprawozdanie z realizacji Programu w roku ubiegłym. W treści programu wskazano, że 

przygotowaniem sprawozdania zajmie się ww. Zespół, który ma za zadanie dokonanie oceny 

realizacji programu po zakończeniu każdego roku obowiązywania programu. Niniejszy raport 

zawiera sprawozdanie z realizacji programu w 2017 r.   

W pierwszej części Raportu zawarto opis realizacji w 2017 r. wskazanych w programie 

priorytetowych zadań i kluczowych projektów, a także innych podejmowanych przez MSiT 

działań związanych ze współpracą z podmiotami „trzeciego sektora”. Druga część stanowi 

natomiast próbę oceny realizacji programu w 2017 r. w oparciu o wskazane w nim kryteria.   

                                                           
1 DZ. URZ. MSIT 2016.30 
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II. Realizacja programu w 2017 r. 

II.1. Priorytetowe zadania 
Poniżej omówiono realizację priorytetowych zadań wskazanych w Programie: 

 

II.1.1. Zweryfikowanie zasad współpracy finansowej (m.in. w zakresie publikowania informacji 

o konkursach, zakresu załączników składanych w konkursach, kryteriów oceny ofert oraz 

dopuszczalności stosowania umów wieloletnich) i zasad współpracy pozafinansowej. 

 

W przypadku programów z obszaru turystyki a także z obszaru sportu dla wszystkich dokonano 

ich weryfikacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym 

m.in. dostosowano dokumentację do aktualnych przepisów ustawy np. w punktach „wkład 

osobowy i rzeczowy”). 

 

W obszarze infrastruktury, w porównaniu do lat poprzednich zasady współpracy finansowej 

pomiędzy DIS a organizacjami pozarządowymi nie podlegały weryfikacji i nie uległy zmianie. 

Ogłaszane przez Ministra programy dotyczące rozwoju infrastruktury sportowej, mają 

charakter otwartych konkursów, a procedura udzielania dofinansowania jest jawna. Kryteria 

oceny składanych wniosków zamieszczane są w programach publikowanych na stronie 

internetowej ministerstwa, wobec czego dostęp do nich jest powszechny. Ogólnodostępne są 

również wyniki naboru wniosków, bowiem lista beneficjentów ministerialnego 

dofinansowania, publikowana jest na stronie internetowej resortu niezwłocznie po dokonaniu 

przedmiotowego rozstrzygnięcia. Możliwe jest także zawieranie umów wieloletnich. 

 

II.1.2. Wypracowanie narzędzi komunikacji i powiadamiania w oparciu o sieć internetową,  

w tym udostępnienie dedykowanego adresu e-mail służącego do przesyłania uwag w trakcie 

konsultacji publicznych lub specjalnej zakładki w BIP Ministerstwa z informacją o prowadzonych 

konsultacjach publicznych i formularzem zgłaszania uwag. 
 

Organizacjom pozarządowym został udostępniony adres e-mail dedykowany dla konsultacji 

publicznych; konsultacje@msit.gov.pl. Podmioty te mogą na ten adres przekazywać swoje 

uwagi do przygotowywanych przez MSiT aktów prawnych.   

 

II.1.3. Wypracowanie rozwiązań w zakresie wymiany informacji pomiędzy Ministerstwem a 

organizacjami pozarządowymi, np. o dobrych praktykach działań w obszarach właściwych dla 

Ministerstwa. 

 

Wymianę informacji na temat poszczególnych programów realizowanych przez MSiT 

prowadzano wszelkimi możliwymi kanałami informacji: telefonicznie, mailowo i przez system 

Amodit, który jest dedykowany programom MSiT. 

 

Informacje o poszczególnych programach są także publikowane na stronie internetowej 

Ministerstwa (www.msit.gov.pl).  

 

Dobrą praktyką w tym obszarze są działania dotyczące programów infrastrukturalnych. W celu 

przedstawienia programów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2017 r. w obszarze 

infrastruktury sportowej, Departament Infrastruktury Sportowej na bieżąco w ciągu roku 

publikował potrzebne informacje na stronie www.msit.gov.pl w zakładce infrastruktura. 

mailto:konsultacje@msit.gov.pl
http://www.msit.gov.pl/
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Zamieszczane tam były informacje o programach inwestycyjnych wraz z szczegółowymi 

wymogami odnośnie zasad ich realizacji. Ponadto w celu wymiany informacji pomiędzy MSiT, 

a organizacjami pozarządowymi DIS w 2017 r. stworzył dodatkową zakładkę FAQ (Frequently 

asked questions), w której umieszczone zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

odnośnie zasad udzielania dotacji na zadania inwestycyjne. 

 

II.1.4. Wypracowanie działań w zakresie promocji wydarzeń współorganizowanych przez 

organizacje pozarządowe i Ministerstwo, np. w formule kalendarza wydarzeń. 

Wydarzenia współorganizowane przez organizacje pozarządowe i Ministerstwo (wydarzenia  

z patronatem honorowym lub dofinansowaniem MSiT) są promowane przez MSiT na jego 

kontach na portalach społecznościowych (Twitter, Facebook). Ten sposób promocji jest 

stosowany ze względu na możliwość dotarcia do szerszego grona osób niż wyłącznie poprzez 

tradycyjną stroną stronę internetową.   

 

II.1.5. Wypracowanie zasad powoływania oraz zakresu i zasad funkcjonowania Rady ds. 

Turystyki przy Ministrze. 
 

W 2017 r. z Zarządzeniem Ministra Sportu i Turystki, Witolda Bańki, została powołana 

Społeczna Rada Turystyki, która jest kolegialnym organem pomocniczym Ministra Sportu  

i Turystyki o charakterze opiniodawczo-doradczym. W skład Rady wchodzą eksperci branży 

turystycznej. Do jej zadań należy opiniowanie i formułowanie stanowisk w sprawach 

dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, w tym m.in. opracowywanie 

kierunków rozwoju turystyki. Podczas posiedzeń Rady przewiduje się także: inicjowanie 

działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań w obszarze turystyki, wymianę 

doświadczeń, wspólne identyfikowanie potrzeb środowiska turystycznego, a także 

wypracowywanie kierunków rozwiązań na zidentyfikowane bariery. Społeczna Rada Turystyki 

ma zapewnić udział ekspertów w kształtowaniu i prowadzeniu polityki turystycznej kraju. 

 

I posiedzenie Społecznej Rady Turystyki odbyło się w dniu 20 września 2017 r. w Cieszynie. 

Na posiedzeniu poruszono szereg ważnych zagadnień i tematów z zakresu turystyki m.in. 

kwestii związanych z projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych czy sposobów finansowania narodowych organizacji turystycznych oraz 

możliwości pozyskania turystów z krajów azjatyckich. 

 

II posiedzenie Społecznej Rady zorganizowano w 16 grudnia 2017 r. w Zabrzu. Podczas 

posiedzenia dyskutowano m.in. o zapisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych oraz podsumowano wydarzenia w obszarze turystyki w 2017 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. 

 

II.1.6. Stworzenie bazy organizacji pozarządowych - uczestników konsultacji publicznych i 

mechanizmu aktualizacji bazy. 
 

Bazy organizacji pozarządowych, do których kierowane są projekty aktów prawnych 

i dokumentów w ramach konsultacji publicznych są prowadzone przez poszczególne 

departamenty na ich potrzeby. 
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Przykładem tworzenia takich baz były działania prowadzone przez Departament Turystyki.  

W 2017 r. w obszarze turystyki prowadzono konsultacje projektów następujących aktów 

prawnych z obszaru turystyki:  

 

• ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; 

• rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki 

na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 

• rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy  

o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych. 

 

Konsultacje prowadzono poprzez opracowanie bazy uczestników konsultacji publicznych na 

potrzeby procedowanych projektów aktów prawnych, przekazywanie drogą elektroniczną 

aktów do konsultacji publicznych, zamieszczanie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 

publicznych w BIP w zakładce Projekty aktów prawnych wraz ze stanowiskiem Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję 

uzgodnieniową dotyczącą projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych, organizowanie roboczych spotkań dotyczących projektów aktów prawnych. 

 

Powołano zespół roboczy w związku z przygotowywanymi projektami aktów prawnych. Celem 

zespołu było przygotowanie rekomendacji w zakresie zabezpieczeń finansowych dla 

podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i określenia zasięgu 

terytorialnego działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i podmioty ułatwiające 

nabywanie powiązanych usług turystycznych. W 2017 r. zorganizowano 2 posiedzenia zespołu. 

Z kolei Departamentu Infrastruktury Sportowej prowadził konsultacje publiczne w zakresie 

Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. W tym celu opracowano bazę organizacji pozarządowych, do 

których został wysłany projekt rozporządzenia. Po zakończeniu procesu konsultacji, 

sporządzony został raport stanowiący podsumowanie konsultacji z zestawieniem zgłoszonych 

uwag i merytorycznym odniesieniem się do nich. Zarówno informacja o rozpoczęciu 

konsultacji jak również końcowy raport umieszczone zostały na stronie BIP Ministerstwa 

Sportu i Turystyki zgodnie z zasadami przejrzystości i powszechności przeprowadzania 

konsultacji publicznych.  

 

II.1.7. Organizowanie przez organizacje pozarządowe konferencji, warsztatów, spotkań 

roboczych, szkoleń lub study-tourów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa. 

 

W obszarze turystyki zorganizowano następujące wydarzenia, w których uczestniczyli 

przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

• Konferencja pn. „Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”. W dniu 

16 listopada 2017 r. przeprowadzono międzynarodową konferencję, w której wzięło udział 80 

osób. Konferencja wpisała się w działania związane z obchodami Roku Rzeki Wisły 

ustanowionymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; 

• Seminarium pt.: „Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny 

produkt dla turystyki” zorganizowane w Zabrzu. W seminarium wzięli udział członkowie 

Społecznej Rady Turystyki oraz przedstawiciele lokalnej branży turystycznej; 

• Konferencja „Rok 2017- rokiem turystyki”, która odbyła się 19 grudnia 2017 roku  

w Warszawie. Głównym tematem było podsumowanie działań w 2017 r. m.in. przyjęcie 
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projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również 

przedstawienie planów na 2018 r. 

 

Przy udziale organizacji pozarządowych realizowano kampanie dotyczące bezpieczeństwa: 

 W ramach akcji „Bezpieczna Woda”-wersja letnia wydrukowano 4150 egz. Broszur 

oraz 200 plakatów „Bezpieczna Woda” i dokonano ich dystrybucji przed sezonem 

turystycznym.  

 W ramach akcji „Bezpieczna Woda”-wersja zimowa wydrukowano 100 tys. egz. 

Plakatów. Materiały zostały przekazane podmiotom realizującym działania 

profilaktyczno-edukacyjne: m.in.: PTTK, szkołom, Komendom Policji, WOPR, 

stowarzyszeniom zajmującym się zadaniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży.  

 

W obszarze sportu zorganizowano następujące wydarzenia: 

 

 Konferencja „Europejskie inicjatywy dla sportu – Erasmus+ Sport i Europejski Tydzień 

Sportu” została zorganizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

w dniach 14 i 15 grudnia 2017 roku w Warszawie na PGE Narodowym. Konferencja 

była skierowana do organizacji sportowych działających zarówno na poziomie 

krajowym jak i lokalnym, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków na projekty 

sportowe w ramach programu Erasmus+ Sport oraz włączeniem się w obchody 

Europejskiego Tygodnia Sportu. W konferencji wzięło udział około 150 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 

 Konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców programu Erasmus+ Sport były 

zorganizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 1-2 

marca 2018 roku. Wzięli w nich udział przedstawiciele 12 organizacji pozarządowych, 

które przygotowywały się do aplikowania o środki w ramach konkursu Erasmus+ Sport 

2018. Każda z organizacji miała możliwość uzyskania informacji na temat 

obowiązujących procedur, wymaganej dokumentacji, a także priorytetów i działań 

przewidywanych do wparcie w 2018 roku. Konsultacje w formie indywidualnych 

spotkań prowadzili przedstawiciele MSiT i FRSE. 

 Szkolenia dla przedstawicieli Polskich Związków Sportowych w ramach Akademii 

Trenerskiej. W ramach jej realizacji zostały w 2017 r. następujące szkolenia: 

o Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie – Budowanie 

Etosu Sportu Czystego, 15.09.2017; 

o Sektorowa Rama Kwalifikacji – wdrożenie systemu kwalifikacji w sektorze 

sportu, 20.09.2017; 

o Organizacja warsztatu – Sport osób niepełnosprawnych, 28.09.2017; 

o Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie – Budowanie 

Etosu Sportu Czystego; 29.09.2017; 

o Organizacja szkolenia w obszarze sportu młodzieżowego – rozwój kompetencji 

trenerów pracujących z utalentowanymi zawodnikami, 06.10.2017; 

o Kierowanie rozwojem kadr trenerskich i szkoleniowych, 25-26.10.2017; 

o Organizacja warsztatu – Sport osób niepełnosprawnych, 27.10.2017; 

o Organizacja szkolenia w obszarze sportu młodzieżowego – rozwój kompetencji 

trenerów pracujących z utalentowanymi zawodnikami, 10.11.2017; 

o Organizacja szkolenia podczas Konferencji trenerów szkolenia olimpijskiego  

w sportach letnich, 20-22.11.2017; 

o Organizacja szkolenia w obszarze sportu młodzieżowego – rozwój kompetencji 

trenerów pracujących z utalentowanymi zawodnikami, 25.11.2017; 
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o Organizacja szkolenia w obszarze sportu młodzieżowego – rozwój kompetencji 

trenerów pracujących z utalentowanymi zawodnikami, 04.12.2017; 

o Kierowanie rozwojem kadr trenerskich i szkoleniowych, 7-8.12.2017; 

W szkoleniach w ramach Akademii Trenerskiej uczestniczyło 421 osób. 
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II.2. Projekty kluczowe 
Poniżej przedstawione zostały działania w zakresie wskazanych w Programie projektów 

kluczowych: 

 

II.2.1.Program „Klub” 

Głównym celem programu jest wsparcie lokalnych środowisk sportowych, których filarem 

funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz 

miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Przedmiotem dofinansowania są 

podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – 

wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów 

sportowych lub zakup sprzętu sportowego. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – 

podmioty funkcjonujące na poziomie lokalnym, najbliższym obywatelowi – przyczynia się do 

budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju 

kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona 

dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych 

zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.). Ponadto, poprzez promocję regularnego udziału 

w treningach sportowych, Program „Klub” wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na 

rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności 

fizycznej oraz zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością. 

 

W ramach Programu Klub podpisano 3352 umowy na kwotę 37 185 000,00 zł. Łączna liczba 

uczestników to 169 011 osób. 

 

II.2.2. Program modernizacji infrastruktury sportowej 

 

Podjęte w 2017 roku działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 

koncentrowały się przede wszystkim na udzielaniu dofinansowania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej.  

Departament Infrastruktury Sportowej w 2017 r. udzielał wsparcia finansowego na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2252). Zgodnie z ww. 

rozporządzeniem w celu dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych minister ogłasza 

programy inwestycyjne, w ramach których uzyskać można dofinansowanie z FRKF. 

Organizacje pozarządowe ubiegały się o dofinansowanie na realizacje zadań inwestycyjnych, 

na identycznych zasadach jak pozostali wnioskodawcy, stanowiący w przeważającej 

większości jednostki sektora finansów publicznych. Po przyznaniu przez Ministra 

dofinansowania, współpraca z NGO opierała się przede wszystkim na realizacji procesu 

związanego z zawarciem umowy o dofinasowanie, przebiegiem samej umowy, wypłatą dotacji 

oraz z poprawnym rozliczeniem inwestycji. 
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Priorytetowym programem inwestycyjnym, w ramach którego udzielone zostały dotacje dla 

organizacji pozarządowych był „Program modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017” 

wprowadzony decyzją Nr 1 z 9 stycznia 2017 r. 

Celem programu jest poprawa warunków uprawiania sportu wraz z przeciwdziałaniem 

procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym 

stanie technicznym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również 

obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. Program zakłada wsparcie 

finansowe modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym, polegającej na 

przebudowie lub remoncie istniejących obiektów sportowych. 

W 2017 r. Departament Infrastruktury Sportowej w ramach wszystkich wdrożonych 

programów inwestycyjnych, udzielił dofinansowania dla 21 organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na łączną kwotę 16.587.058,00 zł. 

 

II.2.3. Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych  

z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz 

przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich 

 

Zadanie było realizowane na podstawie Decyzji nr 55 Ministra Sportu  

i Turystyki z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Programu dofinansowania ze 

środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej 

do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata 

i Europy w sportach olimpijskich w 2017 roku, którego beneficjentami były polskie związki 

sportowe, które są organizacjami pozarządowymi. 

Rok 2017 - przedolimpijski rok przed XXIII Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 

PyeongChang 2018 - to przede wszystkim okres uzyskiwania międzynarodowych kwalifikacji 

olimpijskich do udziału w tym wydarzeniu. Środki z budżetu państwa w 2017 r. zostały 

przeznaczone na wzmocnienie procesu szkolenia sportowego zawodników kadr narodowych  

w olimpijskich sportach zimowych, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie lub mieli szanse 

na ich zdobycie do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018. 

Dofinansowanie służyło stworzeniu optymalnych warunków uczestnictwa w procesie szkolenia 

sportowego, realizowanego przez polskie związki sportowe. Zwiększenie środków 

finansowych, w ramach realizacji w/w zadania publicznego, umożliwiło rozszerzenie zakresów 

rzeczowo-finansowych poszczególnych akcji szkoleniowych i zakupu niezbędnego sprzętu 

sportowego, w celu bardziej efektywnej realizacji programów przygotowań oraz osiągnięcia 

założonych celów sportowych.. Na realizację zadania zostało zawartych 5 umów,  

w następujących sportach zimowych: biathlon, narciarstwo, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo 

figurowe oraz sporty saneczkowe. 

Dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowań olimpijskich odbywało 

się w 2017 r. głównie poprzez pełne zabezpieczenie środków finansowych na finalny etap 

przygotowań, w postaci organizacji zgrupowań krajowych i zagranicznych, wykonania badań 

diagnostycznych, zapewnienia pełnej obsługi kadry szkoleniowej w postaci kontraktów 
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trenerskich i wynagrodzeń dla osób współpracujących w programie szkoleniowym, zakupu 

produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, zakupu niezbędnego 

sprzętu sportowego i specjalistycznego. Znaczne środki finansowe zostały przeznaczone 

również na atestowanie nowego sprzętu podczas przygotowań do igrzysk olimpijskich oraz 

jego transport na inny kontynent. Program Igrzysk obejmował 98 konkurencji w 15 sportach.  

W 2017 roku rozpoczęły się także na wysoką skalę przygotowania do kolejnych XXXII Letnich 

Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w stolicy Japonii – Tokio w 2020 r.  

Najważniejsze efekty osiągnięte przez zawodników kadry narodowej w ramach poniesionych 

nakładów: w zimowych sportach olimpijskich zdobyto w 2017 r. 2 medale Mistrzostw Świata 

w skokach narciarskich, w letnich konkurencjach olimpijskich w 2017 r. w Mistrzostw Świata 

zdobyto łącznie 19 medali (3 złote, 9 srebrnych, 7 brązowych). Zdobyli je reprezentanci 6 pzs: 

judo, lekkoatletyki, podnoszenia ciężarów, szermierki, tenisowego, wioślarstwa, zapasów 

i żeglarstwa. Natomiast w Mistrzostwach Europy wywalczono łącznie 23 medale (5 złotych, 10 

srebrnych i 8 brązowych). Zdobyli je reprezentanci 8 sportów: boksu, kajakarstwa, kolarstwa, 

podnoszenia ciężarów, strzelectwa sportowego, taekwondo olimpijskiego, wioślarstwa, 

zapasów i żeglarstwa. W ramach zawartych 36 umów z pzs wypłacono stypendia sportowe 

557 zawodnikom. 

 

II.2.4. Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych  

z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, 

igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy 

 

Zadania w obszarze sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych z budżetu państwa 

dofinansowywane były w 2017 r. na podstawie: art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 1130) oraz rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla 

członków kadry narodowej. Dz. U. z 2017, poz. 2145). 

Opracowany został Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych 

z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, 

igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2017 roku. W 2017 r. realizowane było 

szkolenie sportowe obejmujące członków kadry narodowej biorących udział  

w przygotowaniach do startu w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ  

i ME. Jego głównym celem było skoncentrowanie pracy treningowej nad przygotowaniem 

najwyższej formy sportowej zawodników niepełnosprawnych oraz zapewnienie odpowiednich 

warunków treningowych podczas zgrupowań sportowych. Priorytetowo traktowane było 

przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w XXIII Letnich Igrzyskach 

Głuchych Samsun 2017 oraz XII Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich PyeongChang 2018. 

W 2017 r. stypendia przyznano 255 zawodnikom kadry narodowej osób niepełnosprawnych 

(100 kobiet, 155 mężczyzn). W sportach paraolimpijskich stypendia przyznano 131 

zawodnikom kadry narodowej (40 kobiet, 91 mężczyzn). Ponadto, 106 zawodnikom kadry 
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narodowej realizujących program przygotowań do igrzysk głuchych (57 kobiet, 49 mężczyzn) 

oraz 18 zawodnikom kadry narodowej w sportach nieobjętych programem przygotowań do 

igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych (3 kobiety, 15 mężczyzn). Na realizację programu 

zawarte zostały umowy z 19 pzs. 

 

II.2.5. Dom Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych 

 

W 2017 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeformułowało zadania ujęte w projekcie  

i stworzyło wstępną zmienioną koncepcję pod nazwą „Polskie Marki Turystyczne”. 

Zorganizowano konferencję „Marka turystyczna - podstawa efektywnej promocji regionu, 

kraju” (21.09.2017 r. w Cieszynie), w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. Opracowano koncepcję listy kryteriów do analizy, monitorowania  

i kwalifikowania marek turystycznych na potrzebę projektu „Polskie Marki Turystyczne”. 

Przygotowano logotyp projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Ponadto współpracowano w tym 

obszarze z resortami m.in. poprzez Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Polski za 

granicą, na którym zaprezentowano założenia koncepcji Domu Marek oraz w ramach prac 

zespołu zadaniowego ds. marki Polska i zarządzaniem informacją o Polsce.  

 

Celem głównym nowej koncepcji projektu jest identyfikacja, uwiarygodnienie i wprowadzenie 

na rynek ofert turystycznych wyróżniających się polskich marek turystycznych. 

Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem kompleksowym, wspierającym tendencje 

rozwojowe w polskiej turystyce. Będzie ono opierać się o zidentyfikowane terytorialnie marki 

turystyczne, budowane w oparciu o potencjał kulturowy, historyczny czy przyrodniczy. Silna 

marka scala potencjał całego obszaru i prezentuje go na rynku, wzbudzając zainteresowanie 

turystów. Wymaga to współpracy różnych sektorów (publicznego, prywatnego, 

pozarządowego) na rzecz identyfikacji tożsamości marki miejsca oraz współpracę lokalnych 

dostawców (kulinaria, usługi, noclegi, atrakcje, rzemiosło) podczas tworzenia pakietów 

produktów i promocji marki. Tworzenie profesjonalnej marki miejsca polega również na 

skutecznym zarządzaniu marką. 
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II.3. Pozostałe działania MSiT związane z współpracą z organizacjami pozarządowymi 
 

II.3.1 Społeczna Rada Sportu 
 

Ważnym elementem współpracy MSiT z organizacjami pozarządowymi jest funkcjonowanie 

Społecznej Rady Sportu. Jest to ciało opiniodawczo-doradcze Ministra, w skład którego 

wchodzą przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych. W 2017 r. odbyły się 

4 posiedzenia Rady:  

 

 W dniu 22 marca 2017 r. przedstawiano członkom Rady wyniki sezonu 2016/2017  

w sportach zimowych oraz prace Sztabów Przygotowań Olimpijskich  

i Paraolimpijskich w sportach letnich i zimowych. Omawiano także prace nad ustawą  

o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz nowelizacją ustawy o sporcie. Przedstawiono 

także plan prac nad Kodeksem dobrego zarządzania dla PZS.  

 

 Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca br. omawiano przyjętą ustawę o zwalczaniu dopingu 

w sporcie, poinformowano o przyznaniu Katowicom organizacji Światowej 

Konferencji Antydopingowej w 2019 r. Ponadto, zaprezentowano nowe inicjatywy 

MSiT tj. Akademię Zarządzania Sportem oraz Program „Team 100”. Przedstawiono 

także stan prac nad Kodeksem Dobrego Zarządzania dla PZS oraz omówiono 

wydarzenia związane z Europejskim Tygodniem Sportu. Natomiast Instytut Sportu – 

PIB zaprezentował możliwości wykorzystania badań diagnostyczno-rozwojowych  

w sporcie. 

 

 Na wyjazdowym posiedzeniu w Szczyrku w dniach 15-16 września omawiano takie 

zagadnienia jak: potencjał rozwoju sportu akademickiego w Polsce, programy 

strategiczne w obszarze sportu dzieci i młodzieży, finansowe uwarunkowania 

działalności profesjonalnych klubów sportowych w Polsce. Członkowie Rady zostali 

także poinformowani o osiągnięciach reprezentacji Polski w letnich sportach 

olimpijskich oraz o działaniach Instytutu Sportu. Ponadto podsumowano działania 

MSiT na rzecz infrastruktury sportowej a także stan przygotowań do Światowej 

Konferencji Antydopingowej w 2019 r. w Katowicach.  

 

 W dniu 11 grudnia członkom Rady został zaprezentowany Kodeks Dobrego 

Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Ponadto, omawiano zmiany  

w ustawie o sporcie, zmiany w sposobie finansowania sportu wyczynowego, a także 

programy MSiT w obszarze infrastruktury w tym projekt Otwarte Strefy Aktywności. 

Zaprezentowano także wyniki badań społecznych realizowanych w 2017 r. na zlecenie 

MSiT.  

  

II.3.2 Działania w obszarze upowszechniania aktywności fizycznej 

 

Poza wspomnianym powyżej Programem KLUB Departament Sportu dla Wszystkich 

realizował wiele działań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Podstawowym obszarem jego działalności w tym zakresie było wsparcie finansowe podmiotów 

realizujących zadania zlecone z obszaru sportu powszechnego.  

Realizowano działania w zakresie promowania i upowszechniania sportu dla wszystkich, dzięki 

którym tworzono możliwość dostępu do zorganizowanych form aktywności sportowej jak 
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największej części społeczeństwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży.  

Zadania realizowane były przy współpracy z ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe zorientowane są na upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu oraz, w przypadku przedsięwzięć dofinansowanych ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, również z jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

Zadania sportu dla wszystkich finansowano z udziałem środków pochodzących z: 

 budżetu państwa- część 25 kultura fizyczna, 

 państwowych funduszy celowych. 

Dotacje celowe przyznawano w ramach otwartych konkursów/naborów wniosków w zakresie 

sportu dzieci i młodzieży, upowszechniania sportu w różnych grupach społecznych oraz sportu 

osób niepełnosprawnych. Zadania i priorytety określone w ogłaszanych naborach/konkursach, 

ukierunkowano w szczególności na: 

 promocję prozdrowotnych, społecznych edukacyjnych i wychowawczych wartości 

sportu,  

 rozszerzenie dostępu do aktywności sportowej, 

 upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej, 

 integrację społeczną w sporcie i poprzez sport oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu.  

 

Działania na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej objęły następujące obszary: 

1) Sport dzieci i młodzieży  

 

a) Program „Sport Wszystkich Dzieci” tworzący spójny i atrakcyjny model projektów 

skierowanych do uczniów różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół 

podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji 

sportowych. Założenia programowe ukierunkowane są na powszechne uczestnictwo dzieci  

i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. Zadania, które stanowią wskazany 

program pomimo swojego zróżnicowanego charakteru, łączą szereg istotnych elementów 

tworząc kompleksową ofertę edukacji sportowej dla młodego pokolenia Polaków.  

W ramach tego programu zawarto umowy na zadania: 

 wspieranie organizacji imprez sportowych dzieci i młodzieży (zawarto 265 umów na 

kwotę 13 276 600,00 zł); Łączna liczba uczestników to 435 873 osób. 

 projekt „Lokalny Animator Sportu” (zawarto 2 umowy na kwotę 16 822 503,00 zł); 

Łączna liczba uczestników to 2 824 osób. 

 upowszechniania sportu dzieci i młodzieży przez polskie związki sportowe (zawarto 21 

umów na kwotę 12 940 000,00 zł). Łączna liczba uczestników to 218 502 osób. 

 

b) W 2017 r. wdrożono program Szkolny Klub Sportowy. Głównym celem programu była 

aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, inwestycja w kadry nauczycielskie prowadzące 

atrakcyjne zajęcia sportowe, budowa systemu identyfikacji utalentowanych uczniów, którzy 

mogą zostać skierowani do sekcji sportowych. Program zakładał systemowe dofinansowanie 

na dotychczas niespotykaną skalę (ponad 14 tys. grup ćwiczebnych) organizacji 

pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego 

głównie na terenie obiektów szkolnych. Program Szkolny Klub Sportowy został wdrożony  

w 2017 roku we wszystkich województwach (w każdym powiecie, w ponad 81% procent gmin) 

w formule systemowego rozwiązania realizowanego w środowisku szkolnym. W ramach SKS 

zawarto 17 umów na kwotę 41 928 077,00 zł. Z programu skorzystało ponad 291 000 

uczestników. 
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c) Od 2014 r. realizowany jest również ogólnopolski program powszechnej nauki pływania 

„Umiem Pływać” (dedykowany dla klas I-III szkół podstawowych), którego głównym celem 

oprócz upowszechniania aktywności fizycznej jest wyrównywanie szans w dostępie do 

infrastruktury sportowej. Projekt dociera do wielu miejscowości w kraju nieposiadających 

pływalni. W 2017 r. w ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zawarto 

umowy na kwotę 2 750 000,00 zł. W ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych zawarto umowy na kwotę 11 250 000,00 zł. W ramach realizacji 

programu zawarto 201 umów z łączną liczbą 101 391 uczestników. 

 

d) Ponadto dofinansowywane były zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie 

sportów zimowych (narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, 

hokej na lodzie).Zajęcia prowadzone w sportach zimowych miały na celu aktywizację fizyczną 

dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości i skierowane były 

do uczniów wszystkich typów szkół. W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów 

publicznych zawarto umowy na kwotę 140 000,00 zł. W ramach dotacji dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawarto umowy na kwotę 2 360 000,00 zł. W 

ramach upowszechniania sportów zimowych zawarto 99 umów z łączną liczbą 14 680 

uczestników.  

 

e) W 2017 r. dofinansowane były także ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów  

z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Głównym celem organizacji zajęć była 

aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie 

jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia oprócz celów stricte 

sportowych zawierały elementy gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej realizowanej  

w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników. W ramach 

dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zawarto umowy na kwotę 446 400,00 zł. W 

ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawarto umowy 

na kwotę 4 553 600,00 zł. W ramach realizacji programu zawarto 126 umów  

z łączną liczbą 40 083 uczestników. 

 

 

2) Program „Sport dla wszystkich”  

 

Jednym z istotnych narzędzi upowszechniania sportu w społeczeństwie jest także program 

„Sport dla Wszystkich”. Podstawową ideą programu jest stworzenie warunków do osiągnięcia 

celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu  

i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. Działania w ramach 

programu realizowane są poprzez dofinansowania zajęć sportowych, imprez, obozów, 

konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych.  

 

W ramach tego programu Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje projekty mające na 

celu:  

 upowszechnianie sportu w rodzinie oraz rożnych grupach społecznych, 

 upowszechnianie sportu w środowisku akademickim,  

 upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,  

 wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych  

w ramach programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,  

 upowszechnianie sportu dla wszystkich poprzez projekty realizowane przez fundacje 

działające w obszarze kultury fizycznej, 
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Celem programu jest zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach 

społecznych i środowiskowych, tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego 

oraz kształtowanie zdrowego stylu życia. Inicjatywy na rzecz sportu dla wszystkich mają 

również za zadanie pobudzania aktywności obywatelskiej oraz promowania wolontariatu 

sportowego. Zadania realizowane w ramach programu „Sport dla Wszystkich” promują 

prozdrowotne, społeczne, wychowawcze i edukacyjne wartości sportu oraz przeciwdziałają 

chorobom cywilizacyjnym (w szczególności – nadwadze i otyłości oraz schorzeniom 

związanym ze zbyt długim przebywaniem w pozycji siedzącej). Priorytetowo traktowane są 

przedsięwzięcia skierowane do grup nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób 

defaworyzowanych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii 

społecznej. 

 

Umowy zostały podpisane na kwotę 18 769 825,00 zł. W ramach realizacji Programu zawarto 

332 umowy z łączną liczbą 2 021 444 uczestników. 

 

3) Włączanie społeczne osób niepełnosprawnych poprzez sport  

 

Istotnym elementem działalności MSiT są działania w zakresie sportu dla wszystkich osób 

niepełnosprawnych realizowane na podstawie programu pn. „Upowszechnianie sportu osób 

niepełnosprawnych”. Celem strategicznym w tym obszarze jest tworzenie warunków 

umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, 

postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu 

społecznym. Zwiększona aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych posiada znaczne walory 

kompensujące skutki niepełnosprawności, a systematyczne zajęcia sportowe mają pozytywny 

wpływ na cały organizm, co przekłada się na poprawę ogólnej wydolności i sprawności tych 

osób.  

 

Wsparciem zostały objęte następujące zadania z zakresu upowszechniania sportu osób 

niepełnosprawnych: 

- organizacja systematycznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, 

- organizacja imprez oraz obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,  

- zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych. Wsparciem objęta została organizacja 

imprez ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Prowadzone były również działania 

promujące sport osób niepełnosprawnych mające na celu podniesienie poziomu wiedzy  

i świadomości o sporcie osób z niepełnosprawnością oraz kreowanie pozytywnych postaw 

wobec sportu osób niepełnosprawnych. 

Umowy zostały podpisane na kwotę 15 000 000,00 zł. W ramach realizacji Programu zawarto 

89 umów. W wyżej wskazanych aktywnościach uczestniczyło 275 717 osób. 

 

Ponadto w 2017 r. roku odbyło się jedno posiedzenie powołanej przez Ministra Sportu  

i Turystyki Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych. W ramach posiedzenia podpisano 

porozumienie wykonawcze do Porozumienia z dnia 20 lipca 2016 r. zawartego pomiędzy 

Ministrem Sportu i Turystyki, Sekretarzem Stanu - Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz Prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, zmierzającego do wzmocnienia i usprawnienia współpracy, dotyczącego 

finansowania w latach 2017-2018 sportu wyczynowego i sportu powszechnego osób 

niepełnosprawnych. 

 

Wspomnieć należy także, że w ramach dotacji celowej dla Instytutu Sportu uruchomiono 

platformę Narodowa Baza Talentów, tj. prosty i intuicyjny system mający na celu 
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zgromadzenie danych dotyczących sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz ich analizę  

w ujęciu populacyjnym. NBT stanowi narzędzie kreowania polityki w zakresie sportu dla 

wszystkich. Platforma była przydatna organizacjom pozarządowym do realizacji ich zadań 

statutowych, systematyzowała bowiem niektóre informacje związane z uzyskiwaniem 

konkretnych wyników sportowych. Dotacja celowa na ten cel wyniosła 200 000,00 zł. Liczba 

zarejestrowanych uczestników to 137 901. 

 

4) Europejski Tydzień Sportu (ETS), dofinansowany z Komisji Europejskiej w wysokości 100 

tys. euro.  

 

Europejski Tydzień Sportu to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca promować sport 

i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz 

opierać się na już istniejących udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, 

krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem 

#BeActive (bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów 

Tygodnia oraz przez cały rok. Europejski Tydzień Sportu ma na celu promować sport  

i aktywność fizyczną oraz pogłębić wiedzę na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa powstała 

z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. 

Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki 

ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy zachęci Europejczyków do regularnej aktywności 

fizycznej i stworzy możliwości częstszego uprawiania sportu na co dzień. 

 

Główne wydarzenia w ramach ETS2017 w Polsce odbywały się od 23 do 30 września 2017 r. 

i były koordynowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obchody zostały podzielone na 

trzy etapy: 23 września 2017 - uroczyste rozpoczęcie ETS 2017 - „Sportowe Miasteczko 

#BeActive”, które zorganizowane zostało w Parku Agrykola w Warszawie, od 23 do 30 

września 2017 r. odbywały się imprezy sportowe na terenie całej Polski, a 13 października 

miała miejsce Gala podsumowująca. Ponadto w ramach działań promujących inicjatywy UE  

w zakresie sportu zorganizowano konferencję „Europejskie inicjatywy dla sportu – Erasmus+ 

i Europejski Tydzień Sportu”, która odbyła się w dniach 14-15 grudnia 2017 r. na PGE 

Narodowym. Przygotowana została  także publikacja „ Europejski Tydzień Sportu. 

Podsumowanie 2015-2017. Jak się zaangażować?”.  

 

Działania MSiT skoncentrowane były na szerokiej, oddolnej mobilizacji polskiego 

społeczeństwa. Celem było zwiększenie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności 

fizycznej. Prowadzono stronę internetową poświęconą ETS (www.etspolska.pl), która była 

platformą rozpowszechniania informacji o bieżących wydarzeniach oraz służyła podniesieniu 

świadomości i wiedzy społeczeństwa o korzyściach płynących z regularnej aktywności 

fizycznej. Zorganizowano także liczne konkursy z nagrodami. Na zaproszenie Ministerstwa 

odpowiedziało ponad 400 podmiotów ze wszystkich 16 województw. Wydarzenia realizowane 

były przy współpracy z ogólnopolskimi, regionalnym i lokalnymi partnerami. W imprezach 

sportowych udział wzięło ponad 82 tys. osób. Każde z wydarzeń zostało zarejestrowane  

na stronie www.etspolska.pl, stając się częścią całego projektu. 

 

 

II.3.3. Pozostałe działania w obszarze sportu wyczynowego 

 

Zadania w obszarze sportu wyczynowego z budżetu państwa dofinansowywane były w 2017 r. 

na podstawie: art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, art. 47 i art. 151 
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ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Sportu  

i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry 

narodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1130) i rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 

listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U.  

z 2017, poz. 2145). 

Wspieranie sportu wyczynowego w 2017 r. odbywało się m.in. poprzez wspieranie działań 

związków sportowych i innych podmiotów funkcjonujących w obszarze sportu w zakresie 

przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowań  

i udziału w MŚ i ME. Głównym celem było zdobycie jak największej liczby medali na 

głównych zawodach międzynarodowych przez członków kadry narodowej. Cel był 

zrealizowany poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry 

narodowej uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym oraz ich uczestnictwo  

w pucharach świata, zawodach mistrzowskich, co skutkowało zdobyciem przez nich miejsc 

medalowych i uzyskaniem kwalifikacji olimpijskich. Zadania realizowane były w 2017 r.  

w następującym zakresie: 

a. wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich  

w Polsce – 5 321 149 zł. 

W 2017 r. kontynuowane było zadanie Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie 

organizacji imprez mistrzowskich w Polsce, którego celem było m.in. wzmocnienie marki 

„Polska” na arenie międzynarodowej.  

Dofinansowanie ww. zadania w poszczególnych zakresach daje wielkie możliwości promocji 

Polski na arenie międzynarodowej. 

Zadanie realizowały w 2017 r. 22 podmioty, w tym Polski Związek Biathlonu, PZ Żeglarski, 

PZ Motorowy, PZ Judo, PZ Hokeja na Lodzie, PZ Szachowy, PZ Motorowodny i Narciarstwa 

Wodnego, PZ Lekkiej Atletyki, PZ Piłki Siatkowej, PZ Rugby, PZ Zapaśniczy, PZ 

Gimnastyczny, PZ Pięcioboju Nowoczesnego, PZ Warcabowy, Polish Federation Air Power 

Atletics, Klub Motorowy Cross, LKS "Stragona" Strzegom oraz UKS NAVIGO. MSiT 

dofinansowało organizację i promocję nw. imprez sportowych: 

 Mistrzostwa Europy w biathlonie, 23-29.01.2017 r.; 

 Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie, 8-14.04.2017 r.; 

 ME w judo, 20-23.04.2017r.; 

 Speedway Grand Prix of Poland, 13.05.2017 r.; 

 ME w rugby, 10-11.06.2017r.; 

 MŚ w bilardzie, 28-30.6.2017 r.; 

 Rajd Polski, 29-30.06.2017 r.; 

 ME EUROSAF żeglarzy niepełnosprawnych, 18-22.07.2017 r.; 

 MŚ A-Class, 19-26.08.2017 r.; 

 ME w piłce siatkowej mężczyzn, 24.08.-3.09.2017 r.; 

 ME klasy OSY400, klasy 0-125, klasyGT-30, 07-08.2017 r.; 

 ME WKKW, 17-20.07.2017 r.; 

 ME ORC, 24-29.07.2017 r.; 

 ME U23 w lekkiej atletyce, 13-16.07.2017 r.; 
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 ME w narciarstwie wodnym, 15-17.09.2017 r.; 

 Młodzieżowe ME w wioślarstwie, 2-3.09.2017 r.; 

 ME w warcabach, 10.09.2017 r.; 

 V runda Rajdowych ME, 3-5.08.2017 r.; 

 ME w szachach, 14-17.12.2017 r.; 

 MŚ w zapasach, 19-27.11.2017 r.; 

 ME w pięcioboju nowoczesnym, 15-21.10.2017 r.; 

 ME w akrobatyce sportowej, 16-23.10.2017 r.; 

 MŚ w akrobatyce powietrznej, 9-10.12.2017 r.; 

 ME U23 w lekkiej atletyce, 13-16.07.2017 r.; 

 ME w judo, 20-23.04.2017 r.  

b. wspieranie promocji Polski w pionierskich osiągnięciach sportowych na świecie –

750 000 zł. 

Jest to ścieżka wsparcia dla różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze sportu w zakresie 

realizacji szczególnych zadań sportowych, które mogą być traktowane jako działalność 

wyczynowa sportu i jednocześnie mogą przyczynić się do promowania Polski jako kraju, który 

specjalizuje się w trudnych i wyjątkowych przedsięwzięciach, np.: zorganizowanie wyprawy 

górskiej, samotny rejs dookoła świata itp. W ramach ww. programu została zorganizowana 

Narodowa Zimowa Wyprawa na K2 – jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik, jako 

największe wyzwanie himalaizmu ostatnich dekad, a tym samym jedno z największych 

wyzwań ludzkości w obecnym czasie. Na realizację zadania została podpisana umowa  

z Polskim Związkiem Alpinizmu, który wspomaga i koordynuje działalność sportową  

i eksploracyjną, realizowaną w rejonach górskich na wszystkich kontynentach.  

c. wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału 

zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 r. – 21 770 548 zł. 

Duże nakłady finansowe w 2017 r. przeznaczone zostały także na ogłoszony Decyzją nr 51 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2016 r. Program wspierania sportów 

nieolimpijskich poprzez przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie 

międzynarodowym w 2017 r., w tym do Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games, 

które odbyły się w dniach 20-30 lipca 2017 r. we Wrocławiu. Zawody organizowane były pod 

patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Głównym ich celem była szeroko 

pojęta promocja i popularyzacja sportów nieolimpijskich, która w przyszłości ma dać szansę 

włączenia niektórych z nich do programu Igrzysk Olimpijskich. Na realizację zadania zostało 

zawartych 47 umów z polskimi związkami sportów nieolimpijskich oraz innymi 

ogólnopolskimi stowarzyszeniami kultury fizycznej. W ramach tego programu wypłacono 

stypendia sportowe 119 zawodnikom. 

d. wspierania ze środków rezerwy ogólnej przygotowań do igrzysk olimpijskich oraz 

przygotowań i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich –  

1 500 000 zł. 

Środki z budżetu państwa w 2017 r. zostały przeznaczone na wzmocnienie procesu szkolenia 

sportowego zawodników kadr narodowych w olimpijskich sportach zimowych, którzy uzyskali 

kwalifikacje olimpijskie lub mieli szanse na ich zdobycie do XXIII Zimowych Igrzysk 
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Olimpijskich PyeongChang 2018. Dofinansowanie służyło stworzeniu optymalnych warunków 

uczestnictwa w procesie szkolenia sportowego, realizowanego przez polskie związki sportowe. 

Zwiększenie środków finansowych, w ramach realizacji w/w zadania publicznego, umożliwiło 

rozszerzenie zakresów rzeczowo-finansowych poszczególnych akcji szkoleniowych i zakupu 

niezbędnego sprzętu sportowego, w celu bardziej efektywnej realizacji programów 

przygotowań oraz osiągnięcia założonych celów sportowych.. Na realizację zadania zostało 

zawartych 5 umów, w następujących sportach zimowych: biathlon, narciarstwo, łyżwiarstwo 

szybkie, łyżwiarstwo figurowe oraz sporty saneczkowe. 

e. wspierania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 

Ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w 2017 r. w ramach programu pn. 

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, 

Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego i ośrodkach szkolenia sportowego LZS MSiT 

dofinansował zadania sportowe Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, 

Wojskowej Federacji Sportu oraz Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na 

łączną kwotę 15 200 000 zł. 

Zgodnie z wytycznymi programu Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w sms, nsms i ossm 

polskich związków sportowych DSW dofinansował polskie związki sportowe, w tym PZ 

Badmintona, PZ Bokserski – OSSM i SMS, PZ Gimnastyczny – OSSM i SMS, PZ Jeździecki, 

PZ Kajakowy, PZ Kolarski, PZ Lekkiej Atletyki – OSSM, PZ Pięcioboju Nowoczesnego, PZ 

pływackiego – OSSM i SMS, PZ Podnoszenia Ciężarów, PZ Szermierczy, PZ Taekwondo 

Olimpijskie – OSSM i SMS, PZ Tenisa Stołowego, Polskie Towarzystwo Sportów 

Wioślarskich, PZ Triathlonu – OSSM, PZ Zapaśniczy OSSM i SMS, PZ Żeglarski, PZ 

Biathlonu – OSSM i SMS, PZ Hokeja na Lodzie, PZ Łyżwiarstwa Szybkiego, PZ Narciarski, 

PZ Sportów Saneczkowych, PZ Hokeja na Lodzie, PZ Koszykówki, Związek Piłki Ręcznej  

w Polsce, PZ Piłki Siatkowej – NSMS oraz PZ Piłki Nożnej w wysokości 32 000 000 zł. 

Na organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży DSW przeznaczył 

takim organizacjom sportowym jak: Małopolska Federacja Sportu, Lubuska Federacja Sportu 

oraz Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza łącznie dofinansowanie w wysokości 

6 800 000 zł. 

W ramach programu Szkolenie kadr narodowych w kategoriach młodzieżowych oraz ich udział 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w letnich sportach olimpijskich DSW 

dofinansował zadania pzs w wysokości 52 252 430 zł, w tym PZ Badmintona, PZ 

Bokserskiego, PZ Golfa, PZ Gimnastycznego, PZ Jeździeckiego, PZ Judo, PZ Kajakowego, PZ 

Kolarskiego, PZ Lekkiej Atletyki, PZ Łuczniczego, PZ Pięcioboju Nowoczesnego, PZ 

Pływackiego, PZ Podnoszenia Ciężarów, PZ Strzelectwa Sportowego, PZ Szermierczego, PZ 

Taekwondo Olimpijskiego, PZ Tenisa Stołowego, PZ Tenisowego, Polskiego Towarzystwa 

Sportów Wioślarskich, PZ Triathlonu, PZ Zapaśniczego, PZ Żeglarskiego, PZ Alpinizmu, PZ 

Karate, PZ Sportów Wrotkarskich oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Zimowy 

Europejski Festiwal Młodzieży w Erzurum), natomiast na zimowe sporty olimpijskie dla PZ 

Biathlonu, PZ Hokeja na Lodzie, PZ Łyżwiarstwa Figurowego, PZ Łyżwiarstwa Szybkiego, 

PZ Narciarskiego, PZ Sportów Saneczkowych, PZ Bobslei i Skeletonu oraz PZ Curlingu 

dofinansował zadania na łączną kwotę 10 584 609 zł. 
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Departament Sportu Wyczynowego na zespołowe gry sportowe dla pzs: PZ Hokeja na Trawie, 

PZ Koszykówki, Związku Piłki Ręcznej w Polsce, PZ Piłki Siatkowej, PZ Piłki Nożnej, PZ 

Rugby, PZ Baseballu i Softballu przeznaczył łącznie 16 582 113 zł.  

W ramach programów dofinansowania Szkolenia Kadry Wojewódzkiej dofinansował zadania 

Łódzkiej Federacji Sportu, Małopolskiego Związku Stowarzyszeń KF, Pomorskiej Federacji 

Sportu, Śląskiej Federacji Sportu, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, 

Podkarpackiej Federacji Sportu, Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu, Zachodnio-

Pomorskiej Federacji Sportu, Podlaskiej Federacji Sportu, Lubuskiej Federacji Sportu, 

Kujawsko-Pomorskiej Stowarzyszenia Związków Sportowych, Lubelskiej Unii Sportu, Unii 

Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, Opolskiej Federacji Sportu, Dolnośląskiej 

Federacji Sportu oraz Świętokrzyskiej Federacji Sportu w łącznej wysokości  

29 999 995 zł. 

Zgodnie z programem pn. Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego dla najwyżej 

sklasyfikowanych klubów sportowych w systemie sportu dzieci i młodzieży DSW dofinansował 

zadania: Klubu Sportowego AGROS Zamość, Organizacji Środowiskowej AZS Poznań, 

Konińskiego Klubu Szermierczego, UKS-Jedynka Kórnik, Łyżwiarskiego Klubu Sportowego 

JUVENIA, AZS Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa, Stowarzyszenia LKS Spartakus 

Pyrzyce, Gminnego Klubu Sportowego CARTUSIA w Kartuzach, Klubu Sportowego AZS 

AWF w Poznaniu, MKS Cement-Gryf Chełm, Klubu Sportowego AZS AWF w Gdańsku, 

Stowarzyszenia KS Baza Mrągowo, WKS Śląska Wrocław, Stowarzyszenia UKS REGLE, 

Stowarzyszenia Wojewódzkiego Ludowego KS Nowe Iganie, Stowarzyszenia Klub Kolarski 

TARNOVIA, UKS Nowiny Wielkie, Stowarzyszenia Cywilno-Wojskowego KS ZAWISZA, 

Ludowego Uczniowskiego KS SUPLES Kraśnik, Stowarzyszenia KS POLONIA 1912 Leszno, 

KS AZS AWF w Krakowie, Ludowego Klubu Sportowego "Łucznik-Żywiec", KS AZS AWF 

Katowice, Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Klubu Kolarskiego Ziemi Darłowskiej, 

Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie, Biathlonowego KS Wojsko Polskie 

– Kościelisko, UKS Błyskawica w Domaniewicach, Ludowego Klubu Sportowego 

MAZOWSZE w wysokości 1 000 000 zł. 

Na Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Lekkiej Atletyce w 

szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu 

terytorialnego DSW dla PZ Lekkiej Atletyki, Związku Piłki Ręcznej w Polsce, PZ 

Koszykówki, PZ Piłki Siatkowej, PZ Kolarskiego, PZ Hokeja na Lodzie DSW przeznaczył 

23 500 000 zł. 

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego na organizację Uniwersjady w sportach 

letnich i zimowych otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 500 000 zł.  

Na wspieranie organizacji w Polsce w 2017 r. międzynarodowych zawodów w ramach cyklu 

Turniej Nadziei Olimpijskich PZ Zapaśniczy, PZ Biathlonu, PZ Koszykówki, PZ Taekwondo 

Olimpijskiego oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce otrzymały dofinansowanie w wysokości 

255 634 zł. 

 

II.3.4. Pozostałe działania w obszarze turystyki 

 

W 2017 r. upowszechniano katalog Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w obszarze turystyki. 

Katalog został upowszechniony na stronach MSiT w wersji elektronicznej oraz został 
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wydrukowany w nakładzie 100 egz. i rozesłany do wszystkich urzędów marszałkowskich oraz 

regionalnych organizacji turystycznych. 

 

Ponadto, dofinansowano realizację następujących zadań publicznych. W 2017r. ogłoszono dwa 

konkursy na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki. W ramach pierwszej edycji 

zawarto 11 umów na: renowację szlaków turystycznych, opracowanie i przeprowadzenie 

kampanii społecznych dot. bezpiecznego wypoczynku oraz budowę i upowszechnianie marek 

turystycznych. W ramach drugiej edycji zawarto 2 umowy na przeprowadzenie wizyt 

studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP.  

Łączna kwota dotacji wyniosła ponad 2 200 000 zł. 

 

W 2017 r. przyznano także 59 odznak honorowych „Za Zasługi dla Turystyki”. 

 

II.3.5. Program „Kibice Razem” 

 

W 2017 r. w ramach Programu KIBICE RAZEM kontynuowano lub rozpoczęto współpracę  

z 15 ośrodkami kibicowskimi w całej Polsce. Ośrodki lokalne programu działają na zasadzie 

partnerstwa organu centralnego tj. MSiT, Polskiego Związku Piłki Nożnej i jednostki 

samorządu terytorialnego, które powierzają prowadzenie działań w ośrodkach koordynatorom 

lokalnym. Koordynatorzy rekrutują się, co do zasady, ze stowarzyszenia kibiców (jedna osoba) 

i lokalnej organizacji pozarządowej (drugi koordynator). Dodatkowo przy większości 

ośrodków działają grupy kibiców niepełnosprawnych, których organizacja ma luźną lub 

sformalizowaną formę (w postaci stowarzyszenia kibiców niepełnosprawnych tzw. Klubu 

Kibiców Niepełnosprawnych – KKN).  

 

Dodatkowo w 2017 r. ośrodki dla kibiców podjęły lub kontynuowały współpracę z podmiotami 

zewnętrznymi, w tym klubami sportowymi, miejskimi ośrodkami sportu i organizacjami 

pozarządowymi. Współpracę podjęto z 78 organizacjami, z czego większość stanowiły 

organizacje pozarządowe. W tym zakresie odnotowano wzrost o 36% w porównaniu z 2016 r., 

kiedy to ośrodki współdziałały z 57 organizacjami. Z roku na rok wzrasta również 

zaangażowanie wolontariuszy w działania ośrodków kibicowskich. W 2017 r. współpracę  

z ośrodkami podjęło 80 wolontariuszy. W 2016 r. liczba ta wynosiła 57 osób. 

 

II.3.6. Działania promocyjne 

 

Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło w 2017 r. 565 wniosków o objęcie wydarzenia 

patronatem lub udział w komitecie honorowym. Wnioski te były składane przez Polskie 

Związki Sportowe, Akademickie Związki Sportowe, Stowarzyszenia, Fundacje, Kluby, 

Towarzystwa, Aerokluby, Uniwersytety, Biura Poselskie, Miasta, Gminy, Szkoły, Szkoły 

Wyższe, Firmy, Spółki, osoby prywatne itp.  

Na  wnioski złożone przez różne organizacje przyznano 277 odznak „Za Zasługi dla Sportu”. 

Wnioski w 2017 r. rozpatrzone pozytywnie były składane: polskie związki sportowe, związki 

sportowe, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego i Instytut Sportu. Zgodnie 

z ustawą o sporcie tylko te podmioty (oraz uczelnie, podobnie jak instytuty badawcze od 

listopada 2017 r.), są upoważnione do występowania z wnioskami o przyznanie odznaki 

(wnioski były przez inne podmioty, ale nie zostały pozytywnie rozpatrzone z powodów 

formalnych). 
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Do Biura Ministra wpłynęło w 2017 r. 228 wniosków o przekazanie materiałów promocyjnych 

na różne wydarzenia. Wnioski te były składane przez Stowarzyszenia, Fundacje, Kluby, 

Towarzystwa, Biura Poselskie, Miasta, Gminy, osoby prywatne, organizatorów zbiórek, aukcji 

charytatywnych, wydarzeń sportowych itp. Ponadto w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: 

 

• wypożyczano materiały promocyjne MSiT (bannery, roll-upy, balony) do 

wyeksponowania podczas wydarzeń realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

które otrzymały od MSiT dofinansowanie lub patronat honorowy. Przykładowe 

wydarzenia: „II Turniej Seniora Organizowany przez Stowarzyszenie Daj Szansę”, 

„Międzynarodowy turniej piłki nożnej Białe Orły Cup”, „Monika Pyrek Camp”, 

„Międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym Minieuropa”, „Gortat 

Camp”. Prowadzona jest ewidencja wypożyczeń i odbiorów w/w materiałów,  

z której wynika, że w 2017 roku udzielono ponad 40 takich wypożyczeń. 

 

• odpowiadano na zapytania w sprawie akceptacji projektów graficznych 

zawierających logotyp MSiT, tworzonych na potrzeby materiałów promujących 

wydarzenia z dofinansowaniem lub patronatem honorowym MSiT. Organizacje 

kierują drogą mailową takie zapytanie umieszczając w załączeniu projekt graficzny, 

np. plakatu, ścianki czy folderu. Zespół Prasowy udziela odpowiedzi akceptując 

propozycję lub odmawia akceptacji prosząc o poprawki i ponowne przesłanie 

projektu. Zespół Prasowy każdego tygodnia udziela kilku odpowiedzi na takie 

zapytania. 

 

• przygotowywanie projektów listów/słów wstępnych członków kierownictwa do 

folderów, ulotek czy broszur. Niektóre organizacje pozarządowe, realizujące 

wydarzenia z patronatem honorowym bądź dofinansowaniem MSiT, zwracają się  

z prośbą do Zespołu Prasowego lub bezpośrednio do Rzecznika o przygotowanie 

tego typu tekstów. Każdego tygodnia Zespół Prasowy przygotowuje kilka tego typu 

tekstów, niejednokrotnie we współpracy z komórkami merytorycznymi. 
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III. Ocena realizacji programu w 2017 r.  

III.1.Kryteria oceny realizacji programu 
 

W Programie wyszczególniono następujące kryteria jego realizacji: 

 

1. Liczba spotkań przedstawicieli wszystkich ciał opiniodawczo-doradczych,  

w których reprezentowane są organizacje pozarządowe. 

 

W 2017 r. odbyły się spotkania następujących ciał opiniodawczo-doradczych z udziałem 

przedstawicieli organizacji pozarządowych: 

 

1. Społeczna Rada Sportu - 4 posiedzenia. 

2. Społeczna Rada Turystyki – 2 posiedzenia. 

3. Sztaby Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich i Zimowych 

– łącznie 5 posiedzeń tych Sztabów. 

4. Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych – 1 posiedzenie. 

 

2. Liczba wspartych inicjatyw, w tym otwarte konkursy ofert na realizację zadania 

publicznego. 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki wsparło w 2017 r. ok. 4800 różnych inicjatyw, w których 

uczestniczyły organizacje pozarządowe. Inicjatywy te były wspierane przede wszystkim  

w ramach ogłaszanych przez MSiT konkursach na realizację zadania publicznego. Liczba 

inicjatyw wspartych w poszczególnych programach została wskazana w ich opisach w części 

II tego dokumentu.  

 

3. Liczba przeprowadzonych warsztatów/seminariów/konferencji organizowanych 

przez Ministerstwo, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. 

 

W ramach działań w obszarze sportu wyczynowego w 2017 r. zorganizowano 23 spotkania z 

udziałem organizacji pozarządowych, głównie polskich związków sportowych: 

1.Spotkanie z przedstawicielami olimpijskich pzs, FRKF, 18.01.2017 r. 

2. Spotkanie z przedstawicielami olimpijskich pzs w zakresie sportu młodzieżowego FRKF, 

08.02.2017 r. 

3.Spotkanie z medalistami MŚ i ME w wędkarstwie, 1.02.2017 r. 

4.Spotkanie z medalistami MŚ w żeglarstwie, 2.02.2017r. 

5.Spotkanie z Szybowcowym MŚ, 9.03.2017 r. 

6.Spotkanie z medalistami ME i MŚ w podnoszeniu ciężarów, 24.04.2017r. 

7.Spotkanie z medalistami ME w badmintonie, 18.05.2017 r. 

8.Spotkanie z medalistami MŚ w judo w dn. 26.09.2017r. 

9.Spotkanie z medalistami ME w łucznictwie, 25.05.2017 r. 

10.Spotkanie z medalistami MŚ w kolarstwie, 26.05.2017r. 

11.Spotkanie z MŚ w szermierce 6.06.2017 r. 

12.Spotkanie z ME w kolarstwie, 8.06.2017r. 

13.Spotkanie z medalistami ME w wioślarstwie, 20.06.2017 r. 

14.Spotkanie z medalistami MŚ w pływaniu, 23.07.2017 r. 
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15.Spotkanie z MŚ w zapasach, 21.09.2017 r. 

16. Spotkanie z przedstawicielami WISS, FRKF, 29.03.2017 r. 

17.Konferencja szkoleniowa trenerów olimpijskich sportów zimowych, 15-17.05.2017 r. 

18.Inauguracja i promocja projektu „TEAM 100”, 21.06.2017 r. 

19.Spotkanie z przedstawicielami środowiska sportowego w Polsce 27.06.2017 r. 

20. Spotkanie Ministra z medalistami MŚ w lekkiej atletyce 13,27 i 29.09.2017 r. 

21.Spotkanie Ministra z przedstawicielami UM i WISS, 29.09.2017 r. 

22.Szkolenie dla głównych księgowych pzs i innych podmiotów, 11-13.09.2017 r. 

23.Organizacja Gali Pierwszy Trener, 19.12.2017 r. 

 

W obszarze turystyki zorganizowano następujące spotkania: 

 

 Konferencja pn. „Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”. W dniu 

16 listopada 2017 r. przeprowadzono międzynarodową konferencję, w której wzięło 

udział 80 osób. Konferencja wpisała się w działania związane z obchodami Roku Rzeki 

Wisły ustanowionymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Seminarium pt.: „Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny 

produkt dla turystyki” zorganizowane w Zabrzu. W seminarium wzięli udział 

członkowie Społecznej Rady Turystyki oraz przedstawiciele lokalnej branży 

turystycznej; 

 Konferencja „Rok 2017- rokiem turystyki”, która odbyła się 19 grudnia 2017 roku  

w Warszawie. Głównym tematem było podsumowanie działań w 2017 r. m.in. przyjęcie 

projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak 

również przedstawienie planów na 2018 r. 

 

W pozostałych obszarach spotkań nie organizowano z wyjątkiem bieżących spotkań 

związanych z realizacją poszczególnych programów. 

 

4. Liczba patronatów honorowych przyznanych przez Ministra organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego. 

 

W 2017 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego przyznano 267 patronatów. 

 

5. Prowadzenie/bieżąca aktualizacja w BIP zakładki Konsultacje, na której 

znajdować się będą informacje o prowadzonych konsultacjach. 

 

Nie prowadzono odrębnej zakładki „konsultacje”. Natomiast wszystkie procedowane przez 

MSiT projekty aktów prawnych będące w konsultacjach są dostępne na stronie 

https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc.  

 

6. Odsetek procesów konsultacji, przeprowadzony zgodnie z zasadami konsultacji,  

w których udział wzięły organizacje pozarządowe w stosunku do wszystkich 

konsultacji w Ministerstwie. 

 

We wszystkich organizowanych przez Ministerstwo procesach konsultacji aktów prawnych 

biorą udział organizacje pozarządowe.  

 

 

https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc
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7. Poziom satysfakcji pracowników Ministerstwa ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz organizacji pozarządowych ze współpracy z Ministerstwem 

(na podstawie ankiet). 

 

W związku z tym, że okres realizacji programu jest stosunkowo krótki w 2017 r. nie 

przeprowadzano ankiety satysfakcji. Ankieta taka zostanie przeprowadzona w IV kwartale 

2018 r.  

 

III.2. Podsumowanie 
 

Realizację Programu współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020 w 2017 r. należy ocenić pozytywnie. Na taką 

ocenę wpływa przede wszystkim realizowanie przez Ministerstwo wskazanych w Programie 

priorytetowych zadań, w tym zwłaszcza powołanie i rozpoczęcie funkcjonowania Społecznej 

Rady Turystyki, a także duża liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowej wspartych 

przez MSiT. Warto też podkreślić działania na rzecz poprawy komunikacji przez MSiT  

z organizacjami pozarządowymi i wykorzystywanie w tym celu różnych kanałów informacji 

(strona internetowa, media społecznościowe, telefon, system Amodit, spotkania 

konsultacyjne).  

Poziom osiągniętych wyników w zakresie kryteriów realizacji wskazanych w Programie 

również należy uznać za zadowalający, gdyż dla większości kryteriów podjęto działania 

służące ich realizacji. W kolejnym roku większy nacisk należy położyć na realizację kryterium 

7 tj. uzyskanie informacji na temat satysfakcji pracowników Ministerstwa ze współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz organizacji pozarządowych ze współpracy  

z Ministerstwem na podstawie przeprowadzonej ankiety.  

 


