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#RokNowychZadań 

Kluczowe programy i projekty realizowane w ramach sportu 

powszechnego oraz sportu dzieci i młodzieży 

KLUB  

Działania w 2016 

roku i kontynuacja 

realizacji programu 

w 2017 roku 

 Sportowy program 500+ 

 Wsparcie małych i średnich klubów sportowych   

 Program bez pośredników: 10 000 zł – klub 

jednosekcyjny, 15 000 zł – klub wielosekcyjny 

 Dofinansowujemy pracę trenerów, zgrupowania sportowe 

a także zakup każdego asortymentu sprzętu 

sportowego 

 W 2016 roku wsparliśmy 2151 klubów kwotą 24 mln zł 

 Wsparliśmy 70 dyscyplin 

 Szkoleniem objętych zostało ok. 130 tys. dzieci i 

młodzieży, dla których zajęcia sportowe prowadzi ponad 

5 tys. trenerów i instruktorów 

 W 2017 roku zwiększamy budżet do 30 mln zł, co 

umożliwi wsparcie około 3 tys. klubów 

SKS  

Rok 2017 

 Największy program zajęciowy MSiT 

 Systematyczne, dodatkowe i ogólnodostępne zajęcia z 

aktywności fizycznej. 

 Płacimy za dodatkowe lekcje wykształconym 

nauczycielom wychowania fizycznego 

 Budżet ponad 40 mln zł 

 Olbrzymie zainteresowanie projektem! 

 Zostało zgłoszonych 14 250 grup ćwiczebnych– to 

więcej niż zakładaliśmy 

 Objętych programem może zostać nawet 350 tys. dzieci 

NARODOWA 

BAZA 

TALENTÓW  

Rok 2017 

 Nowatorskie rozwiązanie – katalog sprawności 

populacji dzieci i młodzieży 

 Możliwość diagnozy trendów i kształtowania polityki 

zapobiegania 

 Identyfikacja uzdolnionych dzieci, które są poza 
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systemem szkolenia klubowego 

LOKALNY 

ANIMATOR 

SPORTU 

Rok 2017 

 Wzrost wynagrodzenia Animatora o 10%  

 Wzrost stawki godzinowej o 27 %  

 Premiowanie samorządów, które zatrudniają 

Animatorów na podstawie całorocznej umowy o pracę 

 Zmniejszenie liczby godzin pracy, likwidacja tzw. 

pustych zajęć 

 Animatorzy będący nauczycielami W-F mogą dodatkowo 

uczestniczyć w innych programach ministerialnych: 

KLUB i SKS  

KADRY 

WOJEWÓDZKIE 

Rok 2017  

 Przeznaczamy 30 milionów zł na zadania związane ze 

szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry 

wojewódzkiej.  

 W ramach tych działań ministerstwo postanowiło objąć 

finansowaniem, obok kategorii wiekowych młodzika i 

juniora młodszego, także kategorię wiekową – juniora. 

Zakładamy, że z programu skorzysta co najmniej 12 300 

zawodników i zawodniczek z różnych grup wiekowych 

SPORT POWSZECHNY 

2016: 

Z programów i projektów realizowanych w ramach sportu powszechnego w 2016 

roku skorzystało ponad 4 i pół miliona uczestników.  

Na zadania MSiT przeznaczyło  130 mln zł  

2017: 

174 miliony zł (wzrost o 48% w ciągu 2 lat) – dodatkowe środki na realizację 

zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia (25 mln zł)  

oraz dodatkowe środki  z FRKF (15 mln zł) 
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USTAWA O SPORCIE 

 Polski sport powinien być czysty w wielu wymiarach: sportowym, zarządczym 

ale i moralnym   

 Walczymy z nepotyzmem i powiązaniami kapitałowymi 

 Dbamy o przejrzystość i transparentną działalność polskich związków 

sportowych  

2016 rok  Projekt nowelizacji ustawy o sporcie  oraz ustawy o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa  

2017 rok  Wejście w  życie nowelizacji Ustawy o sporcie, w 

ramach której: 

 Wprowadzony zostanie zakaz sprawowania funkcji 

członka zarządu pzs  przez byłych funkcjonariuszy 

organów bezpieczeństwa państwa PRL, a także 

obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych. 

 Wprowadzimy zakaz zasiadania w zarządzie związku 

sportowego osób, które posiadają akcje lub udziały w 

spółkach realizujących zadania na rzecz polskiego 

związku sportowego.  

 Osoby bliskie dla członka zarządu pzs mające 

działalność gospodarczą nie będą mogły świadczyć 

usług na rzecz danego związku.  

 Precyzyjne umowy  dotacyjne pomiędzy MSiT a pzs 

zwiększą transparentność w funkcjonowaniu związków  

 MSiT wprowadzi zasady dobrego zarządzania w 

polskich związkach sportowych. 

 Zostanie rozszerzona lista zawodników uprawnionych 

do otrzymywania stypendiów sportowych 
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ZWALCZANIE DOPINGU W SPORCIE 

2016 rok  Rada Ministrów przyjęła w grudniu projekt ustawy o 

zwalczaniu dopingu w sporcie.  

 Współpraca z WADA. W listopadzie 2016 r. 

ministerstwo wspólnie z władzami Katowic złożyło 

ofertę organizacji w 2019 r. Światowej Konferencji 

Antydopingowej.  

2017 rok  Wejście w życie Ustawy o zwalczaniu dopingu w 

sporcie – przełom maja i czerwca 2017 roku 

 Powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej 

(POLADA)  

 Zwiększenie liczby kontroli antydopingowych  

 Zwiększenie środków na walkę z dopingiem  

 Kontrolerzy antydopingowi będą posiadać status jak 

funkcjonariusze publiczni 

 

SPORT WYCZYNOWY 

Działania podjęte  

w 2016 roku  

 

 Nagrody dla medalistów igrzysk olimpijskich i 

paraolimpijskich wyższe o 100 procent   

 Najszybciej w historii wypłacone środki związkom 

sportowym 

 Zwiększenie dofinansowania wynagrodzeń kadry 

trenerskiej i osób z nimi współpracujących  

 Najwybitniejsi trenerzy medalistów olimpijskich mogą 

zarobić nawet ok 24 tys. zł miesięcznie. 

 Dodatki za medalowe osiągnięcia na igrzyskach 

olimpijskich będą wypłacane trenerom, nie jak do tej 

pory przez rok, ale przez 48 miesięcy  

2017 rok:  Zmiana modelu finansowania sportu wyczynowego, 

stawianie na dyscypliny „medalodajne”  

 Nowy projekt wsparcia utalentowanych sportowców 

realizowany przy wsparciu Spółek Skarbu Państwa 
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 Zwiększenie przejrzystości funkcjonowania związków 

 Zapewnienie komfortowych przygotowań zawodnikom do 

najważniejszych imprez sportowych w 2017 roku  

 

SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Rok 2017   W 2017 roku na sport osób niepełnosprawnych 

Ministerstwo przeznaczy ponad 43 miliony zł  

 W ramach tych środków planowane jest zwiększenie 

finansowania sportu wyczynowego osób 

niepełnosprawnych do ponad 28 milionów zł 

 

INFRASTRUKTURA 

 Budujemy, wpieramy, inwestujemy. Jednym z priorytetów ministerstwa jest 

inwestowanie w budowę i modernizację infrastruktury sportowej.  

Rok 2016  Zawarto 718 umów na dofinansowanie inwestycji 

sportowych, na które przeznaczono ponad 430 mln zł 

 Rekordowa realizacja planu na poziomie 99,46% 

Rok 2017   Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom samorządów i 

władz lokalnych  

 W dofinansowywaniu inwestycji infrastrukturalnych 

pomijamy pośredników w postaci Urzędów 

Marszałkowskich  

 Zmiana prowadzi do sprawnego wypłacania środków 

bezpośrednio z MSiT 

 W 2017 roku, na wszystkie inwestycje 

sportowe zaplanowano 443 340 000 zł. 

 Nabór wniosków i udzielenie dofinansowań w ramach 5 

programów inwestycyjnych: 

- program strategiczny - 150 mln zł; 

- program ponadlokalny (w miejsce regionalnego) - 

ponad 110 mln zł; 
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- program remontowy (modernizacja) – 65 mln zł; 

- program szkolny – 90 mln zł; 

- program lekkoatletyczny – 25 mln zł. 

 

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY 

Rok 2016 / Rok 2017   Działamy na rzecz bezpieczeństwa polskich turystów 

za granicą  

 Wprowadziliśmy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

 Polacy zostali objęci gwarancjami, które pozwalają na 

100% zwrot kosztów podróży a także na bezpieczny 

powrót do kraju, w przypadku niewypłacalności biur 

podróży   

 TFG to dodatkowy filar zabezpieczeń 

 

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY 

2016 rok:  400 partnerów z całej Polski 

 Ponad 60 tysięcy turystów skorzystało z oferty, a prawie 

(97%) wszyscy partnerzy wyrazili chęć ponownego 

udziału  

 Prawie 300 tysięcy osób wyraziło zainteresowanie 

akcją, wchodząc na stronę polskazobaczwiecej.pl 

2017 rok  II edycja będzie organizowana przez Polską 

Organizację Turystyczną  

 Terminy: 31 marca – 2 kwietnia oraz 6 – 8 

października 2017 roku  

 Więcej weekendów atrakcyjnych cenowo 

 Liczymy, że „Weekend za pół ceny”  stanie się w Polsce 

nową, turystyczną tradycją 
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WZROST KRAJOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 

 Cel na 2017 rok to zwiększenie dobrych wskaźników turystycznych. Jeszcze 

mocniej będziemy promować Polskę jako bezpieczną i atrakcyjną destynację ze 

względu na bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze, rozwiniętą 

infrastrukturę i bazę noclegową. 

2016 rok   Dzięki programowi 500+ wiele polskich rodzin 

wypoczywało w kraju 

 Ruch turystyczny w tym roku w Polsce był jednym z 

największych w historii  

 Turystyka w Polsce  (I-III kw. 2016r.)  

35,5 mln krajowych podróży – to o 10,2% więcej niż w 

2015 roku 

 

SPOŁECZNA RADA TURYSTYKI 

2017 rok  Zostanie powołana w lutym 

 To ciało konsultacyjne i doradcze Ministra Sportu i 

Turystyki  

 W Radzie swoją reprezentację będą mieli eksperci 

szeroko rozumianej branży turystycznej 

 Rada będzie wspierać Ministra w kształtowaniu i 

prowadzeniu polityki turystycznej kraju 

 

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

2017 rok  Planowana zmiana Ustawy o Polskiej Organizacji 

Turystycznej  

 Zmiana ma nadać nowe kompetencje POT oraz zwiększyć 

aktywność i skuteczność działań w obszarze turystyki 

 Polska Organizacja Turystyczna będzie nowoczesną 

agencją promocji turystyki za granicą i w kraju 

 Zmiany pozwolą na wprowadzenie rzeczywistych 

narzędzi nadzoru ze strony ministra 
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WDROŻENIE DYREKTYWY UNIJNEJ 

2017 rok  Trwają prace nad zmianą przepisów ustawy o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

 Dopasowanie przepisów obowiązujących w Polsce do 

wymagań Unii Europejskiej  

 Państwa członkowskie mają obowiązek opublikowania 

nowych przepisów do dnia 1 stycznia 2018 r 

 


