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1 SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

1.1 Kumulacja zadań – osiągnięcie maksymalnej przejrzystości, prostoty i efektywności 

poszczególnych programów oraz skumulowanie funduszy na konkretnych celach 

programowych.  

1.2 Program infrastruktury szkolnej - wsparcie finansowe dla samorządów w ramach 

budowy/modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej. 

1.3 Program pilotażowy „Delfinek”- budowa przyszkolnych pływalni dla uczniów szkół 

podstawowych   

1.4 Szkolne Kluby Sportowe – powrót do koncepcji SKS. Cel: urealnienie trzeciej i 

czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach.  

1.5 Nowy program wsparcia dla klubów sportowych – Kwota przeznaczona na 

dofinansowanie w wysokości około 13-15 mln zł z możliwością zwiększenia 

środków w ramach programu. 

Proponowane przeznaczenie środków: 

 dofinansowanie trenerów  

 dofinansowanie zgrupowań 

 dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego 

1.6 Systemowa reaktywacja działań w zakresie:  

 kadry wojewódzkiej  

 ogólnopolskiej olimpiady młodzieży  

 szkolenie juniora młodszego 

1.7 Narodowa Baza Talentów – w porozumieniu z AWF Warszawa i Ministerstwem 

Edukacji wprowadzenie podstawowych testów sprawnościowych (między innymi: 

podciąganie, zwis  na drążku, skok w dal z miejsca, bieg na 60m, 600m czy 800m).  

Testy jako standard w szkołach. Wyniki wprowadzane do ogólnopolskiego systemu 

informatycznego. Umożliwi to monitorowanie i odkrywanie młodych talentów w 

sporcie, a także poznanie rzeczywistego stanu sprawności fizycznej dzieci i 

młodzieży 

1.8 Sport Dzieci i Młodzieży jako profilaktyka zdrowotna – promowanie zdrowego trybu 

życia pośród dzieci i młodzieży jako podstawę przeciwdziałania chorobom. 

1.9 Spójna Koncepcja Szkoleniowa:  

 Senior 

 Młodzieżowiec 

 Junior 

 Junior Młodszy 

 Młodzik 

 Szkolne Kluby Sportowe 
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2 SPORT WYCZYNOWY 

 

2.1 Program „Stop zwolnieniom z WF-u” z udziałem stypendystów Ministerstwa Sportu i 

Turystyki - wprowadzenie zapisu do umowy stypendialnej sportowców 

zobowiązującego do uczestnictwa zawodników w co najmniej jednej godzinie 

wychowania fizycznego w szkole w ramach swojego miejsca zamieszkania.  Celem 

aktywizacja młodych ludzi i promowanie kultury fizycznej.  

2.2 „Selfie z Gwiazdą” - stworzenie serwisu internetowego zawierającego kalendarz 

zajęć, w których będą uczestniczyć zawodnicy oraz materiały merytoryczne i 

promocyjne programu. 

2.3 Zwiększenie liczby stypendystów Ministerstwa Sportu i Turystyki - obecnie liczba 

miejsc dla stypendystów przedstawia się następująco: 

 

 SENIORZY JUNIORZY 

ZAJĘTE MIEJSCE NA ZAWODACH 

RANGI IO, ME, MŚ 
1-8 1-3 

 

Propozycja zwiększenia liczby miejsc przedstawia się następująco: 

 

 SENIORZY JUNIORZY 

ZAJĘTE MIEJSCE NA ZAWODACH 

RANGI IO, ME, MŚ 
1-12 1-6 lub 8 

 

2.4 Finansowanie stypendiów z Ministerstwa Sportu i Turystyki – środki finansowe 

kierowane są bezpośrednio z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zawodników. Takie 

rozwiązanie powoduje szybszą absorbcję środków stypendialnych oraz 

zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z przekazywaniem pieniędzy. 

Ewentualne wprowadzenie zmian planowane na styczeń 2017 roku. 

2.5 Płynność finansowa w sporcie – W styczniu 2016 roku Ministerstwo wypłaciło 

związkom środki na przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich w Rio najszybciej w 

historii. Podobnie w zakresie rozpatrzenia wniosków i przyznania środków 

finansowych w ramach Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.  
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3 SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

3.1 Zwiększenie środków na sport wyczynowy osób niepełnosprawnych - zwiększenie o 

57% nakładów ze środków budżetu państwa z kwoty 5.2 mln złotych w 2015 roku 

do kwoty 8.2 mln złotych w 2016 roku na zadania związane z przygotowaniem 

kadry narodowej do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, 

Mistrzostwach Świata i Europy w 2016 roku. 

3.2 Linia demarkacyjna - PFRON oraz MSiT finansują te same zadania w ramach sportu 

niepełnosprawnych. Wprowadzenie rozwiązań dla postulatu rozdziału 

kompetencji.  

3.3 Integracja Środowiska – zachęcanie niepełnosprawnych sportowców do korzystania 

z obiektów Centralnych Ośrodków Sportu w ramach zgrupowań sportowych. 

Kontynuowanie dostosowania obiektów do ich wymogów.  

 

4 LEGISLACJA 

 

4.1 Nowelizacja ustawy o sporcie – konsultacje dotyczące ustawy o sporcie w obecnej 

formie. Rozwiązania umożliwiające najpopularniejszym nieolimpijskim związkom 

sportowym zachowanie statusu Polskiego Związku Sportowego. 

4.2 Regulacje w sektorze dopingu – ujednolicenie przepisów dopingowych na wzór 

obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. 

4.3 Uregulowanie rozwiązań prawnych dot. sportu niepełnosprawnych– konieczność 

uporządkowania zapisów prawnych.  

4.4 Przygotowanie założeń nowej ustawy o usługach turystycznych- podjęcie tego zadania 

wynika zarówno z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, jak i z potrzeby 

dostosowania obowiązujących przepisów do zmieniających się realiów funkcjonowania 

rynku turystycznego. Przy pracach w tym zakresie wykorzystano wyniki konsultacji Białej 

księgi ustawy o usługach turystycznych z szeroko pojętym środowiskiem turystycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
5.TURYSTYKA 

 

5.1 Wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych biur podróży - wprowadzenie II filaru 

zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez 

wprowadzenie nowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego prowadzonego przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

5.2 Wsparcie rozwoju turystyki krajowej  

 „Polska za pół ceny” Akcja weekendowa/miesięczna organizowana  w ramach 

obchodów Światowego Dnia Turystyki 27 września 

  „Wypoczywaj w kraju” Akcja promocyjna, której celem będzie pokazanie 

bogactwa oferty turystycznej, jako alternatywy do urlopów zagranicznych 

 

Wydarzenia jako kotwice medialne polskiej turystyki 

5.3 Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 26 - 31 lipca 2016 roku – działania MSiT w ramach 

zespołu przygotowującego to wydarzenie. Spodziewany udział około 2 mln pielgrzymów 

z całego świata. Mając na uwadze międzynarodowy charakter tego wydarzenia, 

planowane jest wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży do promocji Polski na arenie 

międzynarodowej 

5.4 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji EURO2016 - promowanie marki Polska i 

polskich produktów turystycznych przy wykorzystaniu m.in. potencjału  Zagranicznego 

Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Paryżu. Na przestrzeni pt. „AGORA” 

każdy z krajów, którego reprezentacja narodowa będzie brała udział w Mistrzostwach 

Europy, będzie miał możliwość zaprezentowania swojego kraju w ciągu jednego dnia. 

Prezentacja kraju może mieć formę koncertu, animacji, projekcji, pokazu kulinarnego, 

itp. Organizatorzy przewidują, że w okresie trwania Mistrzostw Europy miejsce to 

odwiedzi ponad 2,5 miliona osób.  

 

5.5 Konieczność podjęcia rozmów w sprawie ujednolicenia systemu identyfikacji wizualnej 

Polski, czego efektem jest spójna koncepcja wizerunku kraju kreowana przez różne 

podmioty i organizacje, w tym również właściwe resorty rządowe. 

 

 

 

 


