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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 w ramach następujących celów szczegółowych: 

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 (Dz. U. 2019 poz. 688), 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 2018 r.   

W pierwszej części Raportu zawarto opis realizacji w 2018 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 2018 r. w oparciu o wskazane w nim kryteria.   

                                                           
1 Dz. Urz. MSIT z 2016 r., poz. .30 
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II. Realizacja programu w 2018 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. 

 

Współpraca finansowa MSiT z organizacjami pozarządowymi była realizowana przede wszystkim  

w formule programów/konkursów na realizację zadań publicznych ogłaszanych w obszarach sportu 

wyczynowego, sportu powszechnego, infrastruktury sportowej oraz turystyki. Informacje  

o ogłaszanych przez Ministra programach publikowane są w odpowiednich zakładkach na stronie www 

MSiT oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacje o ogłoszeniu danego 

programu/konkursu pojawiają się także w kanałach MSiT w mediach społecznościowych.  

 

Ogłaszane przez Ministra konkursy/programy mają więc charakter jawny, a kryteria oceny ofert oraz 

zakres wymaganych załączników są każdorazowo opisane w ogłoszeniu o programie/konkursie. 

Ogólnodostępne są również wyniki naboru wniosków, bowiem lista beneficjentów ministerialnego 

dofinansowania, publikowana jest na stronie internetowej resortu niezwłocznie po dokonaniu 

przedmiotowego rozstrzygnięcia. W niektórych programach (np. w obszarze infrastruktury sportowej) 

możliwe jest także zawieranie umów wieloletnich. 

 

Weryfikacja zasad współpracy finansowej odbywa się na bieżąco, gdyż nowe programy są 

opracowywane w oparciu o doświadczenia z realizacji programów z lat ubiegłych, wykorzystując m.in. 

uwagi zgłaszane przez beneficjentów w ramach współpracy bieżącej.  

 

 

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. Informacje o projektach aktów prawnych dostępne 

są w BIP MSiT na stronie https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc  

 

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

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

Ministerstwa. 

 

Wymiana informacji i dobrych praktyk pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a organizacjami 

pozarządowymi odbywa się wieloma kanałami. Oprócz korespondencji telefonicznej czy mailowej  

w ramach bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, MSiT przekazuje informację  

o programach i inicjatywach resortu, a także dobrych praktykach w obszarze sportu i turystyki za 

pomocą kanałów w mediach społecznościowych oraz za pomocą strony internetowej resortu. Wymianę 

informacji na temat poszczególnych programów realizowanych przez MSiT prowadzana jest także przez 

system Amodit, który jest dedykowany programom MSiT.  

mailto:konsultacje@msit.gov.pl
https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc
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Dobrą przykładem działań w tym obszarze są działania dotyczące programów infrastrukturalnych.  

w celu upowszechniania informacji o programach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 

r. w tym zakresie, Departament Infrastruktury Sportowej na bieżąco rozpowszechniał wśród 

potencjalnych beneficjentów informacje o planowanych konkursach oraz publikował potrzebne 

informacje na stronie www.msit.gov.pl w zakładce „infrastruktura” informacje o programach 

inwestycyjnych. wraz z szczegółowymi wymogami odnośnie zasad ich realizacji. Taki sposób 

prowadzenia działań wynikał z zapotrzebowania przekazywanego przez beneficjentów tych 

programów. 

 

Ministerstwo publikuję na swojej stronie internetowej informacje na temat wyników realizowanych na 

jego zlecenie badań społecznych w celu ich upowszechnienia w społeczeństwie. Dzięki temu 

organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu i turystyki mogą wykorzystać wyniki tych badań 

w swojej działalności.  

 

Warto także podkreślić, że ważną rolę w wymianie informacji z organizacjami pozarządowymi pełnią 

spotkania Społecznej Rady Sportu oraz Społecznej Rady Turystyki, a także konferencje organizowane 

przez resort, w których uczestniczą przedstawiciele tych organizacji.  

 

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 stronę internetową. 

Ponadto Ministerstwo udziela organizatorom zgodę na wykorzystanie logotypów MSiT przy promocji 

danego wydarzenia. Istnieje także możliwość przekazania na potrzeby promocji danego wydarzenia 

gadżetów lub pucharów ufundowanych przez MSiT.  

 

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

Turystyki przy Ministrze. 

 

Zasady powoływania oraz zakres i zasady funkcjonowania Społecznej Rady Turystyki zostały określone 

w Zarządzeniu nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania i trybu 

działania Społecznej Rady Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 59 z późn. zm.) 

Społeczna Rada Turystyki zapewnia udział ekspertów w kształtowaniu i prowadzeniu polityki 

turystycznej kraju. Podczas posiedzeń Rady Członkowie wspólnie inicjują działania  

w obszarze turystyki, wspierają i promują nowe propozycje zadań MSiT, wymieniają się 

doświadczeniami, wspólnie identyfikują potrzeby środowiska turystycznego, a także wypracowują 

kierunki rozwiązań na zidentyfikowane bariery. W jej skład wchodzą reprezentanci zróżnicowanych 

środowisk w obszarze turystyki, m.in. branży hotelarskiej, przewodnickiej, gastronomicznej, a także 

przedstawiciele organizatorów i popularyzatorów turystyki, środowiska naukowego oraz lokalnych  

i regionalnych organizacji turystycznych.   

 14 marca 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie II kadencji Rady, w siedzibie 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rada została powołana na rok. Na pierwszym posiedzeniu 

Społecznej Rady Turystyki II kadencji przedstawiciele MSiT zaprezentowali plany resortu na 

2018 r. w obszarze turystyki, a także wstępne założenia prac nad ustawą o usługach 

hotelarskich, usługach pilockich i przewodnikach turystycznych.  

 II posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji odbyło się 25 maja 2018 r. w hotelu 

Renaissance Warsaw Airport w Warszawie. Pośród najważniejszych spraw omawianych 
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podczas posiedzenia znalazły się kwestie związane z projektem ustawy o usługach hotelarskich, 

usługach pilockich i przewodnickich oraz propozycje zmian w ustawie o Polskiej Organizacji 

Turystycznej (POT). Omawiana była również działalność i podział kompetencji między POT/ 

Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi/ Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi wraz 

z uwzględnieniem ich źródeł finansowania. 

 18 lipca 2018 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się III posiedzenie Rady, podczas 

którego członkowie doprecyzowali swoje koncepcje związane z nowelizacją ustawy o Polskiej 

Organizacji Turystycznej oraz zapoznali się z Projektem MSiT "Polskie Marki Turystyczne".  

 IV posiedzenie zorganizowane było w dniu 29 września 2018 r. podczas Ogólnopolskich 

Obchodów Światowego Dnia Turystyki. Spotkanie zostało poświęcone m.in.: metodom 

zapewnienia wykwalifikowanej kadry dla branży turystycznej w oparciu o Zintegrowany 

System Kwalifikacji oraz działaniom na rzecz jeszcze większej intensyfikacji ruchu 

turystycznego z Chin. 

 V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki połączone było z uroczystą inauguracją projektu 

"Polskie Marki Turystyczne" i dotyczyło min. priorytetów dyplomacji publicznej i kulturalnej 

oraz możliwościom finansowania promocji turystycznej w Polsce.  

Dotychczasowa praca Społecznej Rady Turystyki była niezwykle cennym głosem doradczym przy 

realizacji zadań zarówno Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Wkład merytoryczny Członków Rady jest wykorzystywany m.in. przy pracach związanych  

z przygotowaniem „Białej Księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”. 

 

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

i mechanizmu aktualizacji bazy. 

 

W celu dotarcia z przekazywanymi informacjami i projektami do jak najbardziej właściwych odbiorców 

w MSiT stosowane jest rozwiązanie zgodnie, z którym bazy organizacji pozarządowych, do których 

kierowane są projekty aktów prawnych i dokumentów w ramach konsultacji publicznych są prowadzone 

przez poszczególne departamenty na ich potrzeby. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego chaosu 

informacyjnego i przekazywania nadmiaru informacji niezainteresowanym podmiotom. Poszczególne 

bazy są aktualizowane przez właściwe departamenty, każdorazowo przed wysłaniem.  

 

Przykładem bazy organizacji pozarządowych jest baza utworzona na potrzeby Europejskiego Tygodnia 

Sportu, w której znajdują się dane kontaktowe organizatorów wydarzeń i osób zainteresowanych tą 

inicjatywą. Baza kontaktowa ETS wykorzystywana jest do przekazywania bieżących informacji dot. 

ETS, organizowanych konkursach oraz pozwala wyłonić podmioty, które jako pierwsze zgłoszą 

wydarzenia organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, w celu przesłania im gadżetów 

promocyjnych (w 2018 r. było to 150 podmiotów).  

 

Przykładem tworzenia takich baz były także działania prowadzone przez Departament Turystyki. 

Konsultacjom publicznym w obszarze turystyki podlegały w roku 2018 następujące projekty aktów 

prawnych z obszaru turystyki: 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych (Dz.U. poz. 518); 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnej 

funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów 

Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych  

(Dz.U. poz. 721); 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji 

składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych 

usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. poz. 1174); 
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 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji 

o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. poz. 1019).  

 

Prowadzone konsultacje polegały na: 

 opracowaniu bazy uczestników konsultacji publicznych na potrzeby procedowanych projektów 

aktów prawnych; 

 przekazywaniu drogą elektroniczną aktów do konsultacji publicznych; 

 zamieszczaniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych w BIP w zakładce Projekty 

aktów prawnych wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu i Turystyki; 

 organizowaniu roboczych spotkań dotyczących projektów aktów prawnych. 

 

Powołano zespół ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce. 

W Ministerstwie Sportu i Turystyki prowadzone są prace dotyczące wprowadzenia regulacji prawnych 

szlaków turystycznych funkcjonujących w Polsce. Zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

13 grudnia 2018 r. powołano Zespół ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków 

turystycznych w Polsce. Do zadań zespołu należy w szczególności wypracowanie propozycji stworzenia 

jednolitego systemu, który obejmie różne typy i rodzaje szlaków oraz będzie regulował również ich 

hierarchiczność. Uregulowane zostaną także: sposób oznakowania i ewidencjonowania, 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo na szlakach oraz odpowiedzialność za szkody. 

W ramach projektowanego aktu prawnego regulacjom poddane będą: problematyka finansowania, 

wytyczanie i konserwacja szlaków, prawna dostępność terenów, na których urządzane są szlaki 

turystyczne.  

Celem wprowadzenia regulacji prawnych jest również zwiększenie dostępności szlaków dla osób 

niepełnosprawnych.  

W skład Zespołu, poza pracownikami Ministerstwa, powołani zostali przedstawiciele: Polskiej 

Organizacji Turystycznej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Głównego Urzędu 

Statystycznego, uczelni wyższych, urzędu marszałkowskiego oraz Ministerstwa Infrastruktury. 

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 18 grudnia 2018 r. 

 

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

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

 

W obszarze sportu miały miejsce następujące wydarzenia: 

 coroczna konferencja poświęcona tematyce sportowej polityki unijnej. W 2018 r. konferencja 

ta odbyła się w dniach 3-4 grudnia w centrum konferencyjnym na PGE Narodowym. Udział  

w niej wzięło ponad 170 przedstawicieli ruchu sportowego. Podczas spotkania odbyły się 

zarówno sesje plenarne, jak i warsztaty na temat pozyskiwania środków w ramach Programów 

Erasmus+ Sport, Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Funduszy Strukturalnych; 

 12 kwietnia 2018 r. na PGE Narodowym odbyła się konferencja, podczas której została 

zainaugurowana Akademia Zarządzania Sportem oraz szczegółowo zaprezentowano Kodeks 

Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych 

 

Ponadto, przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w działaniach na rzecz podnoszenia 

kompetencji kadr sportu wyczynowego w ramach projektów: „Akademia Trenerska”, która w 2018 r. 

zorganizowała 19 szkoleń dla 1082 uczestników, „Akademia Zarzadzania Sportem”, która w 2018 r. 

zorganizowała 9 szkoleń (w tym 2 konferencje) dla 447 uczestników. 

 

W obszarze turystyki zorganizowano następujące wydarzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych: 

 28 czerwca 2018 r. w siedzibie MSIT odbyły się prekonsultacje założeń regulacji systemu 

promocji turystycznej w Polsce. W spotkaniu oprócz przedstawicieli MSiT wzięli udział m.in. 
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przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej oraz reprezentanci Regionalnych  

i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Celem spotkania było wytyczenie wspólnego  

i spójnego kierunku prac nad ustawą poprzez wymianę doświadczeń w zakresie promocji 

turystyki w Polsce.  

 28 września 2018 r. w Wieliczce MSiT wraz z POT zorganizował Ogólnopolskie Obchody 

Światowego Dnia Turystyki 2018, które odbywały się w Kopalni Soli „Wieliczka”. Podczas 

uroczystej gali, zostały wręczone honorowe odznaki „Za zasługi dla turystyki”, a także 

wyłoniono laureatów konkursu „Turystyczne mistrzostwa blogerów”. 

 28 września 2018 r. odbyła się konferencja pt. „Turystyka a transformacja cyfrowa” 

zorganizowana w hotelu „Turówka”, w Wieliczce podczas Ogólnopolskich Obchodów 

Światowego Dnia Turystyki poświęcona było przemianom w obszarze turystyki oraz 

propozycjom jak wykorzystać transformację cyfrową na rzecz rozwoju turystyki. Tytuł 

konferencji zgodny był z hasłem Światowego Dnia Turystyki na 2018 r. 

 17 grudnia 2018 r., w Starej Oranżerii Muzeum Łazienki Królewskie  

w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Polskie Marki Turystyczne”. 

Oficjalnej inauguracji projektu towarzyszyła debata ekspercka na temat roli marketingu  

w turystyce, nowych trendów w działaniach marketingowych oraz korzyściach związanych  

z certyfikowanym potwierdzaniem jakości. 

Przy udziale organizacji pozarządowych zrealizowano kampanię dotyczącą bezpieczeństwa: 

 „Bezpieczna Woda”- wersja letnia wydrukowano 25 000 szt. broszur oraz 1000 plakatów i dokonano 

ich dystrybucji przed sezonem turystycznym. 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 ramach akcji „Bezpieczna Woda”- wersja zimowa umieszczono broszurę w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej MSiT (jako materiały edukacyjne do pobrania).  

 

W obszarze turystyki zorganizowano szkolenia z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych 

dotyczące nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

Dnia 29 maja 2018 r. na PGE Narodowym odbyło się szkolenie dotyczące nowej ustawy  

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zorganizowane przez magazyn  

o tematyce branży spotkań THINK MICE we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Nowe 

regulacje weszły w życie 1 lipca 2018 r . 

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało dla branży 

turystycznej szereg szkoleń dotyczących ustawy. Wyjaśnień udzielał Pan Dominik Borek – pracownik 

Departamentu Turystyki w MSiT. 

Pozostałe szkolenia odbyły się między innymi w: 

 Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach; 

 Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy; 

 Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu; 

 Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu; 

 Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie; 

 Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie;  

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Krakowie; 

 Europejskim Centrum Konsumenckim; 

oraz m.in podczas następujących wydarzeń: 

 Międzynarodowe Targi Turystyczne „Glob” w Katowicach 2018; 

 Think Mice MUSHUP; 

 Tour Salon Poznań 2018; 

 XXIII Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, Hala Expo-Łódź; 

 Webinar przy współpracy z PZOT i OSAT; 

 Think Mice 2018. 
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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 liczby osób z nadwagą lub otyłością. 

W ramach Programu Klub podpisano 3607 umowy na kwotę 40 080 000,00 zł. Łączna liczba 

uczestników to 165 617 osób. 

 

II.2.2. Program modernizacji infrastruktury sportowej 

 

Podjęte w 2018 roku działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi koncentrowały 

się przede wszystkim na udzielaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  

Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2018 r. udzielało wsparcia finansowego na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków  

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1801). 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 opierają się przede wszystkim na 

realizacji procesu związanego z zawarciem umowy o dofinasowanie, przebiegiem samej umowy, 

wypłatą dotacji oraz z poprawnym rozliczeniem inwestycji. 

Priorytetowym programem inwestycyjnym, w ramach którego udzielone zostały dotacje dla organizacji 

pozarządowych był program „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej– 

edycja 2018” wprowadzony decyzją Nr 16 z 7 lutego 2018 r.   

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie 

realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie 

sportu.   

W 2018 r. MSiT w ramach wszystkich wdrożonych programów inwestycyjnych udzieliło 

dofinansowania dla 13 organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na łączną kwotę 11.506.300,00 zł. 
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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 59 Ministra Sportu i Turystyki z dnia  

20 grudnia 2017 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 2018 roku 

oraz Decyzji nr 31 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej 

do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Na przygotowania do igrzysk olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy 

w sportach olimpijskich przeznaczono 111 141 000 zł (ze środków budżetu państwa) i 19 999 780 zł 

(ze środków FRKF). 

Najważniejszym wydarzeniem sportowym w roku 2018 były XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

(ZIO), które odbyły się w południowokoreańskim PyeongChang w dniach 9-25 lutego 2018 r. W skład 

reprezentacji Polski weszli sportowcy reprezentujący 6 polskich związków sportowych: 

Polski Związek Biathlonu; 

Polski Związek Bobslei i Skeletonu; 

Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego; 

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego; 

Polski Związek Narciarski; 

Polski Związek Sportów Saneczkowych. 

Dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowań olimpijskich odbywało się  

w 2018 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 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. W 2018 roku 

kontynuowane były także na wysoką skalę przygotowania do kolejnych XXXII Letnich Igrzysk 

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

Na realizację zadania zostały zawarte 42 umowy z budżetu państwa i 36 umów z FRKF. 

Zleceniobiorcami były polskie związki sportów olimpijskich, Polski Komitet Olimpijski i Wielkopolski 

Związek Kolarski. W ramach zawartych umów na realizację ww. programu w 2018 r. wypłacono 

stypendia sportowe 587 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 

 

W 2018 r. zadania w obszarze sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych dofinansowywane były  

z budżetu państwa na podstawie: art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1263, 1669), art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 

dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(Dz. U. poz. 1801). 

W obszarze sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych na wspieranie przygotowań do udziału  

w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy przeznaczono  

9 467 000 zł (ze środków budżetu państwa) i 20 000 000 zł (z środków FRKF). 

Opracowany został Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych  

z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich (IP), 

igrzyskach głuchych (IG), mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku, wprowadzony decyzją Ministra 

Sportu i Turystyki nr 4 z dnia 15 stycznia 2018 roku. Celem programu było zapewnienie członkom 

kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych optymalnych warunków przygotowań do udziału  

w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME. W ramach realizacji programu 

wypłacono stypendia sportowe 308 zawodnikom kadry narodowej. Stypendia otrzymało 156 

zawodników w sportach paraolimpijskich, 122 zawodników w sportach osób niesłyszących oraz 30 

zawodników w sportach nieobjętych programami IP i IG. Na realizację programu zawarte zostały 

umowy z 18 polskimi związkami sportowymi. 

Opracowany został też Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych  

w 2018 r., wprowadzony decyzją Ministra Sportu i Turystyki nr 3 z dnia 12 stycznia 2018 roku. Celem 

programu było zapewnienie członkom kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych 

optymalnych warunków przygotowań do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych 

oraz MŚ i ME, a także zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego 

nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym. Na 

realizację programu zostało zawartych 31 umów z polskimi związkami sportowymi i innymi 

podmiotami funkcjonującymi w obszarze sportu, w tym z: Polskim Związkiem Sportu 

Niepełnosprawnych „START”, Polskim Związkiem Bilardowym, Polskim Związkiem Unihokeja, 

Polskim Związkiem Koszykówki, Związkiem Stowarzyszeń Sportowych Sprawni-Razem, 

Stowarzyszeniem Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "Amp Futbol", Stowarzyszeniem Kultury 

Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS, Polskim Związkiem 

Kręglarskim, Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących, Stowarzyszeniem Sportu Osób 

Niepełnosprawnych „SSON”, Polskim Związkiem Bocci, Polskim Związkiem Triathlonu, Związkiem 

Kultury Fizycznej "Olimp", Polskim Związkiem Kajakowym, Polskim Komitetem Paraolimpijskim, 

Polskim Związkiem Łuczniczym, Polskim Związkiem Badmintona, Polskim Związkiem Tenisa 

Stołowego, Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, 

Integracyjnym Stowarzyszeniem Rehabilitacyjno-Sportowym Culani, Polskim Związkiem Żeglarskim, 

Polskim Związkiem Szachowym, Polskim Związkiem Orientacji Sportowej, Polskim Związkiem 

Jeździeckim. 

 

II.2.5. Projekt „Polskie Marki Turystyczne” (dawniej: Dom Polskich Turystycznych Marek 

Terytorialnych) 

 
Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  

w obszarze „Ekspansja zagraniczna”. Celem głównym Projektu jest identyfikacja, uwiarygodnienie  

i wprowadzenie na rynek ofert turystycznych wyróżniających się polskich marek turystycznych. 

Proponowane podejście ma na celu bardziej kompleksowe zarządzanie destynacjami turystycznymi, co 

sprzyja prowadzeniu skuteczniejszego przekazu marketingowego i przynosi efekty w postaci większej 

atrakcyjności takich regionów turystycznych w oczach turystów oraz zachęca ich do wydłużenia czasu 

pobytu w jednym miejscu. Podczas uroczystej inauguracji Projektu w grudniu 2018 r. został ogłoszony 

nabór do projektu „Polskie Marki Turystyczne”, który trwał do 31 marca 2019 r. Docelowym efektem 

Projektu ma być stworzenie regionów turystycznych czy kompleksowych szlaków turystycznych z silną 

marką będącą swego rodzaju parasolem marketingowym dla usługodawców z danego obszaru.  

W wyniku realizacji Projektu wzmocnione zostanie zarządzanie regionami turystycznymi. Będzie się 
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ono opierało na silnych partnerstwach na poziomie lokalnym, które będą scalały potencjał całego 

obszaru i prezentowały go na rynku, wzbudzając zainteresowanie turystów. W konsekwencji, bardziej 

kompleksowe zarządzanie destynacjami turystycznymi będzie sprzyjać także prowadzeniu 

skuteczniejszego przekazu marketingowego i przyniesie efekty w postaci większej atrakcyjności takich 

regionów turystycznych w oczach turystów oraz zachęci ich do wydłużenia czasu pobytu w jednym 

miejscu, zaś Polska Organizacja Turystyczna będzie miała do dyspozycji wachlarz wyróżniających się 

pod względem atrakcyjności turystycznej polskich regionów turystycznych, który będzie mogła 

wykorzystywać w promocji turystycznej naszego kraju. Dzięki współpracy z Polską Organizacją 

Turystyczną uczestnicy projektu, którzy otrzymają tytuł „Polska Marka Turystyczna”, będą mogli 

korzystać m.in. z obniżonego kosztu udziału w branżowych targach w kraju i zagranicą oraz  

w wystawach i wydarzeniach promocyjnych, dofinansowania lub sfinansowania przez POT filmów 

promocyjnych promujących daną markę jako cel podróży, organizacji podróży studyjnych dla 

przedsiębiorców i potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy. Wszyscy zakwalifikowani do 

projektu uczestnicy, w szczególności kandydaci do tytułu „Polska Marka Turystyczna” otrzymają 

dostęp do wsparcia w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, 

wizyt studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerunku.   
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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 m.in. polskich związków sportowych, klubów 

sportowych, Akademickiego Związku Sportowego czy działających w obszarze sportu stowarzyszeń. 

Obecnie w skład Rady wchodzi 24 członków. Rada została powołana w celu opiniowania i 

formułowania stanowiska w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w zakresie 

sportu. Na jej forum omawiane są także najważniejsze uwarunkowania wpływające na obszar sportu w 

Polsce. W posiedzeniach Rady uczestniczą również przedstawiciele MSiT, a także jednostek podległych 

i nadzorowanych przez Ministra. W 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia Rady:  

 

 W dniu 16 marca 2018 r. przedstawiano członkom Rady wstępną ocenę startu reprezentacji 

Polski w XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich PyeongChang 2018. Podjęto także 

dyskusję na tematy: Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w sporcie, przyszłości psychologii 

w sporcie oraz zaprezentowano projekt Akademii Zarządzania Sportem oraz wyniki badań 

naukowych na temat falstartu. 

 

 Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. omawiano m.in. następujące tematy: dyfuzja 

innowacji w obszarze sportu, aspekty organizacyjne zawodowego klubu piłkarskiego, 

przyszłość systemu antydopingowego w Polsce, wyniki naboru wniosków III edycji programu 

Klub oraz obowiązki wynikające z RODO, ich wpływ na funkcjonowanie organizacji 

sportowych. 

 

 Na wyjazdowym posiedzeniu w Spale w dniach 29-30 listopada 2018 r. omawiano takie 

zagadnienia jak: inwestycje strategiczne w infrastrukturę sportową zakończone i oddane do 

użytku w 2018 r., Narodowa Baza Talentów, wyzwania i kierunki aktywności Instytutu Sportu 

- Państwowego Instytutu Badawczego, dobre zarządzanie w sporcie w UE, Zwalczanie 

manipulowania zawodami sportowym, możliwe funkcjonalności PGE Stadionu Narodowego, 

profilaktyka i fizjoterapia urazów i przeciążeń w sporcie czy Krajowych Rekomendacji 

Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej.  

 

II.3.2 Działania w obszarze upowszechniania aktywności fizycznej 

 
Ministerstwo w 2018 r. realizowało działania w zakresie promowania i upowszechniania sportu dla 

wszystkich, dzięki którym tworzono możliwość dostępu do zorganizowanych form aktywności 

sportowej jak 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 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.  
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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. W ramach tego programu zawarto umowy na zadania: 

 wspieranie organizacji imprez sportowych dzieci i młodzieży (zawarto 193 umów na kwotę 

15 030 333,50 zł); Łączna liczba uczestników to 702 073 osób. 

 projekt „Lokalny Animator Sportu” (zawarto 1 umowę na kwotę 22 505 000,00 zł); Łączna 

liczba uczestników to 2 978 osób. 

 upowszechniania sportu dzieci i młodzieży przez polskie związki sportowe (zawarto 30 umów 

na kwotę 18 712 280,00 zł). Łączna liczba uczestników to 161 372 osób. 

 

b) W 2018 r. realizowano 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 17 tys. grup ćwiczebnych) organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych 

prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego głównie na terenie obiektów szkolnych. 

Program Szkolny Klub Sportowy był realizowany w 2018 roku we wszystkich województwach (w 

każdym powiecie, w ponad 94% procent gmin) w formule systemowego rozwiązania realizowanego w 

środowisku szkolnym.  

W ramach SKS zawarto 20 umów na kwotę 52 742 385,94 zł. Z programu skorzystało 349 

789 uczestników. 

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 nie posiadających pływalni. W 2018 r. w 

ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zawarto umowy na kwotę 2 978 021,93 zł. 

W ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawarto umowy na 

kwotę 16 215 300,00 zł. W ramach realizacji programu zawarto 224 umów z łączną liczbą 123 624 

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 215 000,00 zł. 

W ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawarto umowy na 

kwotę 4 343 626,00 zł. W ramach upowszechniania sportów zimowych zawarto 168 umów z łączną 

liczbą 23 398 uczestników.  

e) W 2018 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 – 
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kompensacyjnej realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym 

uczestników. 

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zawarto umowy na kwotę 968 924,00 zł. 

W ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawarto umowy na 

kwotę 3 990 994,00 zł. W ramach realizacji programu zawarto 123 umów z łączną liczbą 28 592 

uczestników. 

f) W 2018 r. ogłoszony został program pod nazwą: „Sport Akademicki”. W ramach programu udzielono 

wsparcia dla różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem było 

upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. 

Zakres realizowanych zadań uwzględniał różnorodność zainteresowań studentów oraz potrzebę 

kreowania nawyku aktywności fizycznej na każdym etapie życia. 

Ma to znaczenie w kontekście podjęcia przez studentów roli liderów stymulujących aktywność fizyczną 

w środowisku pracy i zamieszkania, m.in. poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje  

i przygotowujące nowe kadry dla sportu powszechnego. 

Oferta programowa kierowana do środowiska akademickiego obejmowała wszelkie możliwe formy 

aktywności zarówno w sportach indywidualnych, zespołowych oraz innych alternatywnych formach 

popularnych wśród studentów (różnego rodzaju odmiany fitness, tańca, tzw. sporty miejskie). Umowa 

została podpisana na kwotę 5 500 000,00 zł. W 2018 r. z aktywności oferowanych w ramach realizacji 

programu skorzystało 16 693 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 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. 

Umowy zostały podpisane na kwotę 23 762 000,00 zł. W ramach realizacji Programu zawarto 347 

umowy z łączną liczbą 1 873 878 uczestników. 

3) Włączanie społeczne poprzez sport osób niepełnosprawnych 

Istotnym elementem działalności MSiT są działania 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. 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.  
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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 18 700 000,00 zł. W ramach realizacji Programu zawarto 83 umów. 

W wyżej wskazanych aktywnościach uczestniczyło 19 680 904 osób. 

W roku 2018 odbyły się dwa posiedzenia Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, na których omawiano 

następujące tematy: 

 osiągnięcia polskiej reprezentacji na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Korei Płd.  

w 2018 r.; 

 osiągnięcia polskiej reprezentacji na XXIII Letnich Igrzyskach Głuchych w Turcji w 2017 r.; 

 wyniki naboru wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych  

w latach 2018-2019; 

 działania MSiT w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w 2018 r.; 

 sport osób niepełnosprawnych w dokumentach strategicznych Rządu RP; 

 działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz 

upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, realizowanych w 2018 r.; 

 prace zespołu ds. kwalifikacji w sporcie oraz prace w ramach projektów ESSA-SPORT i PARA 

COACH. 

4) Europejski Tydzień Sportu 

W ramach Programu Erasmus+ Komisja Europejska od 2014 roku realizuje inicjatywę Europejskiego 

Tygodnia Sportu, której celem jest promocja aktywności fizycznej wśród obywateli Unii Europejskiej, 

a od 2018 roku także krajów Partnerstwa Wschodniego. 

Od początku realizacji tej inicjatyw w Polsce rolę narodowego koordynatora pełni Ministerstwo Sportu 

i Turystyki.  

Europejski Tydzień Sportu odbywa się w stałym terminie 23 -30 września. 

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce w 2018 roku zorganizowano dwa wydarzenia 

centralne, którymi była Inauguracja Europejskiego Tygodnia Sportu w dniu 23 września oraz 

Europejska Noc Sportu w dniu 29 września. 

Ponadto na terenie całej Polski w dniach 23-30 września odbyło się ponad 1000 wydarzeń, w których 

udział wzięło ok. 215 tys. osób. Najaktywniejszym województwem było województwo śląskie.  

Działania MSiT skoncentrowane były na szerokim, oddolnym zaangażowaniu osób prywatnych, 

organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli 

sektora prywatnego. Celem było zwiększenie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej. 

Prowadzono także 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 

również liczne konkursy z nagrodami. 

Na realizację tego zadania Ministerstwo Sportu i Turystyki pozyskało dofinansowanie od Komisji 

Europejskiej w wysokości 180 tys. euro, przy czym wkład własny resortu wyniósł 45 tys. euro. Środki  

w całości przeznaczono na organizację wydarzeń centralnych oraz działania promocyjne na terenie 

całego kraju.  
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II.3.3. Pozostałe działania w obszarze sportu wyczynowego 

 
Zadania w obszarze sportu wyczynowego z budżetu państwa dofinansowywane były w 2018 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 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 2018 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.  

 
W 2018 r zadania realizowane były w następującym zakresie: 

 

a. wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich  

i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018 – 5 342 000 zł (ze środków budżetu 

państwa). 

 
W 2018 r. kontynuowane było zadanie „Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie 

organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018”, którego 

celem było m.in. wzmocnienie marki „Polska” na arenie międzynarodowej. Zadanie realizowane było 

na podstawie Decyzji nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wspierania 

promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu 

świata w Polsce w roku 2018 oraz Decyzji nr 29 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

i Decyzji nr 35 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniających Decyzję nr 2 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 stycznia 2018 r. Środki z przyznanej dotacji przeznaczone były  

w szczególności na: wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych 

przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych, pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych 

wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w tym opłat licencyjnych oraz kosztów 

obsługi sędziowskiej i informatycznej, organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, 

sprzętu itp., zakup i produkcję materiałów promocyjnych, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, 

banerów reklamowych, koszulek, plakatów, gadżetów, a także zakup medali, dyplomów i pucharów, 

koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub innych form prezentacji imprezy, w szczególności filmy, 

video-klipy, audycje radiowe, dofinansowanie działań związanych z promocją imprezy w Polsce oraz 

udziałem wolontariuszy w organizacji zawodów, w szczególności wyżywienie, zakwaterowanie, 

transport, zapewnienie odpowiednich strojów oraz zakup urządzeń i sprzętu, niezbędnych do 

prowadzonych przez wolontariuszy działań. 

 
Zadanie realizowały w 2018 r. 33 podmioty, na podstawie 39 umów, w tym: Polski Związek 

Szermierczy, Polski Związek Motorowy, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Polski 

Związek Rugby, Aeroklub Ostrowski, Aeroklub Wrocławski, Aeroklub Lubelski, Aeroklub 

Włocławski, Federacja Tańca Sportowego, Polski Związek Ju-Jitsu, Gdański Auto Moto Klub, Polski 

Związek Golfa, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Łuczniczy, Klub Sportowy 

„Podwawelski”, Sportowy Klub Taneczny „Mega Dance”, Stowarzyszenie Jeździeckie „Baborówko”, 

SRiTION „Swing Duet”, Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe „Start”, Śląsko-Beskidzki Związek 

Narciarski, Polski Związek 

Taekwondo Olimpijskiego, Polski Związek Tenisa Stołowego, Polski Związek Kulturystyki, Fitness  
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i Trójboju, Ludowy Klub Sportowy „Stragona” Strzegom, Polski Związek Kajakowy, Wojewódzkie 

Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START, Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokół", Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Fundacja „Sfera”, Zielonogórski Klub Sportowy, Polski 

Związek Podnoszenia Ciężarów, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek 

Warcabowy, Stowarzyszenie "Polska Federacja Lacrosse" i Polski Związek Żeglarski. 

 

MSiT dofinansowało organizację i promocję nw. imprez sportowych: 

1. Runda Indywidualnych ME na żużlu i runda finałowa /23.06.2018-Gniezno, 15.09.2018 - Chorzów/ 

2. Rajdowe Samochodowe ME /21-23.09.2018 - woj. Warmińsko-Mazurskie/ 

3. ME Ju-Jitsu /1-2.06.2018 - Gliwice/ 

4. PŚ w tenisie stołowym /13-17.03.2018 - Spała/ 

5. PŚ we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego /28.06-1.07.2018 - Strzegom/ 

6. PŚ Seniorów w szabli mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego" /23-25.02.2018 - Warszawa/ 

7. Drużynowe ME Amatorów w golfie, Dywizja 2 /8-14.07.2018 - Konopiska/ 

8. PŚ we florecie kobiet /12-14.01.2018 - Katowice/ 

9. ME w Rugby 7 /8-9.09.2018 - Łódź/ 

10. PŚ w slalomie kajakowym /28.06-1.07.2018 - Kraków/ 

11. PŚ w rock’n’rollu akrobatycznym /23-24.06.2018 - Zielona Góra/ 

12. ME w klasie RS:X seniorów /19-26 .08.2018 - Sopot/ 

13. MŚ w Fitness /26-28.10.2018 - Białystok/ 

14. PŚ w rock’n’rollu akrobatycznym /19-22.04.2018 - Kraków/ 

15. Runda Indywidualnych MŚ na żużlu /12.05.2018 - Warszawa/ 

16. 35 Szybowcowe MŚ w klasie 15-metrowej /8-21.07.2018 - lotnisko w Michałkowie/ 

17. Spadochronowe MŚ FAI /2-8.07.2018 - lotnisko Szymanów/ 

18. FIS SKI JUMPING GRAND PRIX- PŚ w skokach narciarskich /19-21.07.2018 - Wisła/ 

19. Motocrossowe Zespołowe ME /8-9.09.2018 r. - Gdańsk/ 

20. MŚ w Długodystansowym Biegu Górskim /23-24.06.2018 r. - Karpacz/ 

21. ME Seniorów w łucznictwie /27.08-1.09.2018 r. - Legnica/ 

22. Młodzieżowe ME Kobiet lacrosse do lat 20 /4-11.08.2018 r. - Katowice/ 

23. Cavaliada- Eliminacja PŚ LEC /29.11-2.12.2018 r. - Poznań/ 

24. MŚ FAI Modeli Kosmicznych Seniorów /30.07-3.08.2018 r. - Lotnisko w Kruszynie/ 

25. Młodzieżowe MŚ U-23 w wioślarstwie /25-29.07.2018 r. - Poznań/ 

26. MŚ w klasie OSY 400, /15-17.06.2018 r. - Ślesin/ 

27. ME Formuły 125 /23-24.06.2018 r. - Chodzież/ 

28. ME klasy 0-700 /30.06-1.07.2018 r. - Żnin/ 

29. ME Seniorów klasa 49 er, 49 erFX, nacra 17 /5-13.07.2018 r. - Gdynia/ 

30. MŚ w 10 tańcach /10.11.2018 r. - Warszawa/ 

31. MŚ Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze /6-11.08.2018 r. - Nałęczów/ 

32. Młodzieżowe Drużynowe MŚ w warcabach /30.09-7.10.2018 r. - Horyniec-Zdrój/ 

33. ME w Goalball gr. B /22-30.09.2018 - Chorzów/ 

34. ME w Tańcu na Wózkach /8-12.11.2018 r. - Łomianki/ 

35. Młodzieżowe ME U21 w taekwondo olimpijskim/7-11.11.2018 r. - Warszawa/ 

36. Polish Open cykl PŚ w warcabach /19-25.08.2018 r. - Szczyrk/ 

37. PŚ w stylu standardowym i latynoamerykańskim /8-9.09.2018 r. - Myślenice/ 

38. MŚ w tańcu na wózkach Łomianki 2018 /9-11.11.2018r./ 

39. MŚ w 10 tańcach /10.11.2018 r. - Warszawa/. 

 
b. wspierania promocji Polski w pionierskich osiągnięciach sportowych na świecie – 235 000 zł 

(ze środków budżetu państwa). 

 

W dniu 22 czerwca 2017 r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze 

środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji Polski w pionierskich osiągnięciach 

sportowych na świecie. Program zakładał 3-letni okres realizacji (2017-2019). Była 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 
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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. Zimowa ekspedycja na K2 to największy 

polski projekt ekspedycyjno-eksploracyjny naszych czasów. Promocja wyprawy miała na celu również 

wskrzeszanie ducha sportowego i przypomnienie o polskich dokonaniach w wysokich górach. Rosnący 

trend zainteresowania wyczynową wspinaczką sportową oraz turystyką górską sprawia, że zimowa 

ekspedycja na K2 była doskonałym narzędziem promocji wspierania pozytywnych inicjatyw 

sportowych oraz edukowania młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu w górach. 

 

 
c. wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału 

zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 r. – 19 738 000 zł (ze 

środków budżetu państwa). 

 
W 2018 r. realizowano ogłoszony decyzją nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 stycznia 2018 r. 

Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału 

zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 r. (Dz. Urz. Min. Sportu i Turystyki poz. 

15). Przygotowanie zawodników sportów nieolimpijskich do udziału w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym realizowane było w 2018 roku poprzez zabezpieczenie profesjonalnego 

szkolenia sportowego w zakresie: udziału w zgrupowaniach i konsultacjach krajowych oraz 

zagranicznych, zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej, zakupu profesjonalnego sprzętu 

sportowego i specjalistycznego, zakupu suplementów diety i odżywek. W 2018 r. Ministerstwo Sportu 

i Turystyki wspierało finansowo ww. przygotowania poprzez prowadzenie szkolenia sportowego w 

polskich związkach sportowych w sportach nieolimpijskich. Na realizację zadania zostało zawartych 45 

umów z polskimi związkami sportów nieolimpijskich oraz sportów olimpijskich, w których prowadzone 

są także konkurencje nieolimpijskie. W ramach zawartych umów na realizację ww. programu w 2018 r. 

wypłacono stypendia sportowe 216 zawodnikom. W mistrzostwach świata i Europy w sportach 

nieolimpijskich, w kategorii seniorów, reprezentanci Polski zdobyli łącznie 528 medali. 

 
d. wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor) – 3 993 000 zł (ze środków 

budżetu państwa). 

 

W 2018 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki został powołany nowy Program wspierania kolarstwa  

w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor). Jego celem było podniesienie poziomu sportowego kolarstwa  

w Polsce, wspieranie najlepszych zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych młodzieżowiec 

i senior, a także umożliwienie wyselekcjonowanym zawodnikom realizacji przygotowań do 

najważniejszych imprez sportowych. 

Przez najlepszych zawodników i zawodniczki rozumie się osoby, które na dzień 5 stycznia 2018 r. 

posiadały status członka kadry narodowej oraz spełniały jedno z następujących kryteriów: 

a) medal Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016, 

b) medal mistrzostw świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców lub juniorów), uzyskany  

w latach 2017-2018, 

c) IV-VIII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich Rio de Janeiro 2016, lub mistrzostwach świata lub 

Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców lub juniorów) uzyskane w latach 2017-2018. 

Możliwy był także udział w Programie zawodników, którzy nie spełniali ww. kryteriów.  

O dofinansowanie ww. zadań mogły ubiegać się kluby sportowe, w szeregach których znajdowali się 

członkowie kadry narodowej. W sumie w dwóch, ogłoszonych przez Ministra Sportu i Turystyki, 

konkursach dofinansowanie uzyskało 17 klubów: Stowarzyszenie "Klub Kolarski Kross Racing Team", 

Stowarzyszenie "UKS-Jedynka” Kórnik, Klub Sportowy "Pogoń" Puławy, Gminny Klub Sportowy 

"Cartusia" w Kartuzach, Toruński Klub Kolarski "Pacific", Towarzystwo Cyklistów "Chrobry" Głogów, 
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Klub Sportowy „Srebrnogórska Grupa Rowerowa”, Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów, Grupa 

Kolarska "Piast" Szczecin, Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja "Stal" Grudziądz, Uczniowski Klub 

Sportowy „Koźminianka”, Uczniowski Klub Sportowy „Copernicus” Toruń, Klub Sportowy 

„Herakles” 

Stalowa Wola, Klub Sportowy AZS AWF Katowice, Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Zator, Klub 

Kolarski „Ziemia Darłowska”, Klub Kolarski „Tarnovia” Tarnowo Podgórne. 

Wysokość dotacji dla poszczególnych klubów wynikała z liczby szkolonych zawodników oraz ich 

poziomu sportowego, a także udziału środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, 

funduszy UE oraz innych źródeł, udziału w planowanym przedsięwzięciu wolontariuszy i zakresu 

działań planowanego wolontariatu, oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na 

realizację zadania, zasobów rzeczowych wskazujących na możliwość realizacji zadania: standard 

dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej. W ramach zawartych 18 umów 

zrealizowano 322 akcje szkoleniowe (konsultacje i zgrupowania krajowe  

i zagraniczne, zawody krajowe i zagraniczne oraz mistrzowskie), zapewniono 101 zawodnikom 

profesjonalne szkolenie sportowe. 

 
e. wspierania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 

 
Ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w 2018 r. DSW dofinansowywał różne 

zadania z obszaru szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. 

 
W ramach programu pn. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Akademickich Centrach Szkolenia 

Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego i ośrodkach szkolenia sportowego LZS 

Departament Sportu Wyczynowego 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 Minister Sportu i Turystyki dofinansował polskie związki sportowe, w tym PZ 

Badmintona (OSSM), PZ Bokserski (OSSM i SMS), PZ Gimnastyczny (OSSM i SMS), PZ Jeździecki 

(OSSM), PZ Kajakowy (SMS), PZ Lekkiej Atletyki (OSSM), PZ Pięcioboju Nowoczesnego (OSSM), 

PZ Pływacki (OSSM i SMS), PZ Podnoszenia Ciężarów (OSSM), PZ Szermierczy (OSSM), PZ 

Taekwondo Olimpijskiego (OSSM i SMS), PZ Tenisa Stołowego (OSSM), Polski Związek Towarzystw 

Wioślarskich (SMS), PZ Triathlonu (OSSM), PZ Zapaśniczy (OSSM i SMS), PZ Żeglarski (SMS), PZ 

Biathlonu (OSSM i SMS), PZ Hokeja na Trawie, PZ Łyżwiarstwa Szybkiego (SMS), PZ Narciarski 

(SMS), PZ Sportów Saneczkowych (SMS), PZ Koszykówki (NSMS), Związek Piłki Ręcznej w Polsce 

(NSMS), PZ Piłki Siatkowej (NSMS) oraz PZ Piłki Nożnej (OSSM) a także Wielkopolski Związek 

Kolarski (SMS) i Śląski Związek Hokeja na Lodzie (SMS i NSMS) w łącznej wysokości 29 618 289,69 

zł. Na organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży DSW przekazał 

następującym organizacjom sportowym: Podkarpackiej Federacji Sportu, Śląskiej Federacji Sportu oraz 

Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu dofinansowanie w łącznej wysokości 7 063 800,92 zł. 

 

W ramach programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego  

i współzawodnictwa młodzieży Minister Sportu i Turystyki dofinansował w łącznej kwocie 88 597 

731,94 zł, następujące polskie związki sportowe i inne organizacje działające w sporcie: PZ 

Badmintona, PZ Bokserski, PZ Golfa, PZ Gimnastyczny, PZ Jeździecki, PZ Judo, PZ Kajakowy, PZ 

Lekkiej Atletyki, PZ Łuczniczy, PZ Pięcioboju Nowoczesnego, PZ Pływacki, PZ Podnoszenia 

Ciężarów, PZ Strzelectwa Sportowego, PZ Szermierczy, PZ Taekwondo Olimpijskiego, PZ Tenisa 

Stołowego, PZ Tenisowy, PZ Towarzystw Wioślarskich, PZ Triathlonu, PZ Zapaśniczy, PZ Żeglarski, 

PZ Alpinizmu, PZ Karate, PZ Sportów Wrotkarskich, PZ Biathlonu, PZ Łyżwiarstwa Figurowego, PZ 

Łyżwiarstwa Szybkiego, PZ Narciarski, PZ Sportów Saneczkowych, PZ Bobslei i Skeletonu oraz PZ 

Hokeja na Trawie, PZ Koszykówki, Związku Piłki Ręcznej w Polsce, PZ Piłki Siatkowej, PZ Piłki 

Nożnej, PZ Rugby i PZ Baseballu i Softballu, a także Wielkopolski Związek Kolarski i Śląski Związek 

Hokeja na Lodzie. 
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W ramach programu szkolenia i współzawodnictwa zawodników 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 32 873 459 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, KS AZS-AWF Poznań, Konińskiego Klubu Szermierczego, UKS-Jedynka Kórnik, 

Łyżwiarskiego Klubu Sportowego Juvenia, KS AZSAWF Warszawa, Stowarzyszenia LKS Spartakus 

Pyrzyce, Gminnego Klubu Sportowego Cartusia w Kartuzach, MKS Cement-Gryf Chełm, 

Stowarzyszenia KS Baza Mrągowo, WKS Śląsk Wrocław, Stowarzyszenia Wojewódzkiego LKS Nowe 

Iganie, Stowarzyszenia Klub Kolarski Tarnovia, UKS Nowiny Wielkie, Stowarzyszenia Cywilno-

Wojskowego KS Zawisza Bydgoszcz, Stowarzyszenia KS Polonia 1912 Leszno, KS AZS AWF w 

Krakowie, KS AZS AWF Katowice, Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Klubu Kolarskiego Ziemia 

Darłowska, Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie, Biathlonowego KS Wojsko 

Polskie – Kościelisko, UKS Błyskawica w Domaniewicach, MKS Istebna, OŚ AZS Poznań, Klubu 

Uczelnianego AZS UMCS Lublin, Uczniowskiego Klubu Pływackiego UNIA Oświęcim w łącznej 

wysokości 1 000 000 zł. 

 
Na program dofinansowania ze środków FRKF w roku 2018 r. zadań z obszaru wspierania związanych 

ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach 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 przeznaczył łącznie 26 862 000 

zł. 

 
Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego na działania związane z udziałem reprezentacji 

Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata, w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 500 000 zł. 

 

Na wspieranie organizacji w Polsce w 2018 r. międzynarodowych zawodów w ramach cyklu Turniej 

Nadziei Olimpijskich Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Triathlonu, Polski 

Związek Kajakowy, Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego i Polski Związek Judo w Polsce 

otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 500 000 zł. 

 

 

II.3.4. Pozostałe działania w obszarze turystyki 

 
W 2018 r. ogłoszono konkurs na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki z czego:  

 12 podmiotów rekomendowano do realizacji zadań publicznych na: renowację  

i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski, wykorzystanie innowacyjnych narzędzi 

informatycznych na rzecz rozwoju turystyki, działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję 

marek turystycznych.  

 5 podmiotów z zadań rezerwowych realizowało zadania publiczne na: renowację  

i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi 

informatycznych na rzecz rozwoju turystyki.  

Łączna kwota dotacji wyniosła 2 500 000 zł. 
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II.3.5. Program „Kibice Razem” 

 
W 2018 r. w ramach Programu KIBICE RAZEM kontynuowano lub rozpoczęto współpracę  

z 17 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).  

 

Ponadto w 2018 r. decyzją Ministra Sportu i Turystyki ogłoszona została kolejna edycja „Programu 

KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce 

poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki zakłada dofinasowanie Programu w następnych trzech latach łączną 

kwotą 3.600.000 zł (1.100.000 zł w 2019 roku, 1.200.000 zł w 2020 roku oraz 1.300.000 zł w 2021 

roku). 

 

II.3.6. Działania promocyjne 

 
Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło w 2018 r. 244 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. 

 

Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło w 2018 r. 480 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 173 odznaki „Za Zasługi dla Sportu”. Wnioski  

w 2018 r. rozpatrzone pozytywnie były składane przez: polskie związki sportowe, związki sportowe, 

organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelnie. Zgodnie z ustawą o sporcie 

tylko te podmioty (oraz instytuty badawcze od listopada 2017 r.), są upoważnione do występowania  

z wnioskami o przyznanie odznaki (wnioski złożone przez inne podmioty nie zostały pozytywnie 

rozpatrzone z powodów formalnych).  
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III. Ocena realizacji programu w 2018 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 2018 r. odbyły się spotkania następujących ciał opiniodawczo-doradczych z udziałem 

przedstawicieli organizacji pozarządowych: 

 

1. Społeczna Rada Sportu - 3 posiedzenia. 

2. Społeczna Rada Turystyki – 5 posiedzeń. 

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

4 posiedzenia tych Sztabów. 

4. Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych – 2 posiedzenia. 

 

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

publicznego. 

 

MSiT zleca realizację zadań publicznych w ramach programów/konkursów organizowanych we 

wszystkich obszarach działalności resortu.  

 

W obszarze sportu wyczynowego zawarto ponad 350 umów z organizacjami pozarządowymi na 

realizacje zadań publicznych wskazanych w ramach programów MSiT.  

 

W obszarze sportu dla wszystkich w 2018 r. zawarto 4818 umów dotacyjnych w ramach programów 

MSiT. Dużą część beneficjentów tych umów stanowią organizacje pozarządowe. 

 

W obszarze infrastruktury sportowej udzielono dofinansowania łącznie dla 13 organizacji 

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

publicznego i o wolontariacie, na łączną kwotę 11.506.300,00 zł, w tym 7 umów zawarto w ramach 

programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej– edycja 2018”. 

Ponadto podpisano 5 umów w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2018. 

1 umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu 

dla sportu”. 

 

Wsparto także realizację zadań publicznych z obszaru turystyki przez 17 podmiotów. 

 

3. Liczba przeprowadzonych warsztatów/seminariów/konferencji organizowanych przez 

Ministerstwo, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 

W ramach działań w obszarze sportu wyczynowego w 2018 r. zorganizowano 2 spotkania  

z udziałem organizacji pozarządowych, głównie polskich związków sportowych. Ponadto, 

zorganizowano konferencję dotyczącą dobrego zarządzania w sporcie. Instytut Sportu – Państwowy 

Instytut Badawczy organizował także szkolenia w ramach Akademii Trenerskiej  

i Akademii Zarządzania Sportem. 

 

W obszarze turystyki zorganizowano 15 spotkań z organizacjami pozarządowymi. 

 

W pozostałych obszarach spotkań nie organizowano z wyjątkiem bieżących spotkań związanych  

z realizacją poszczególnych programów 
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4. Liczba patronatów honorowych przyznanych przez Ministra organizacjom 

pozarządowym  

i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

 

W 2018 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego przyznano 311 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. 

 

Wszystkie procesy konsultacji opracowywanych w Ministerstwie aktów prawnych odbywają się 

zgodnie z 7 zasadami wskazanymi w Programie. Te zasady to: doba wiara, powszechność, 

przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność oraz powszechność dobra ogólnego 

i interesu publicznego. We wszystkich organizowanych przez Ministerstwo procesach konsultacji 

aktów prawnych biorą udział organizacje pozarządowe. 

 

7. Poziom satysfakcji pracowników Ministerstwa ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz organizacji pozarządowych ze współpracy z Ministerstwem (na 

podstawie ankiet). 

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi w MSiT w 2018 r. nie przeprowadzano ankiety 

satysfakcji. Ankieta taka zostanie przeprowadzona w 2019 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 2018 r. należy ocenić pozytywnie. Na taką ocenę wpływa przede 

wszystkim realizowanie przez Ministerstwo wskazanych w Programie priorytetowych zadań, w tym 

skuteczne funkcjonowanie Społecznej Rady Sportu oraz 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).  

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. 

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

