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I.
Wprowadzenie

4

Program Rozwoju Sportu do roku 2020 (dalej: PRS 2020) został przyjęty przez Radę
Ministrów 31 sierpnia 2015 r. Jest to dokument o charakterze bazowym, wyznaczający
w sposób ramowy cele, priorytety i kierunki interwencji w obszarze sportu. Prezentuje on
nowe podejście do sportu rozumianego jako ważny obszar polityki publicznej. W związku z
powyższym, w PRS 2020 sport został przedstawiony w kontekście innych polityk, ze
szczególnym

uwzględnieniem

zdrowia,

edukacji,

transportu,

turystyki,

planowania

przestrzennego oraz rynku pracy i polityki społecznej, szczególnie w aspekcie potencjału
sportu w budowaniu kapitału społecznego. Duży nacisk położono również na wprowadzenie
w sporcie zasad zarządzania strategicznego, praktykowanych w innych obszarach polityk
publicznych. W związku z wieloaspektowością zagadnień poruszonych w PRS 2020, w celu
skutecznej realizacji dokumentu niezbędne jest prowadzenie zintegrowanych działań
ponadresortowych, a także współpracy administracji rządowej, samorządowej oraz
organizacji pozarządowych.
W PRS 2020 wyznaczono w sposób następujący wizję oraz cele:
Wizja: Aktywne i zdrowe społeczeństwo.
Cel główny: Tworzenie warunków dla rozwoju sportu oraz promocja aktywności fizycznej
pozytywnie wpływającej na zdrowie.
Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności
fizycznej na każdym etapie życia.
2. Wykorzystanie sportu na rzecz budowy kapitału społecznego.
3. Poprawa warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju sportu oraz zwiększenie
dostępności wykwalifikowanych zasobów kadrowych.
4. Wykorzystanie

potencjału

upowszechnienia

aktywności

sportu

na

fizycznej

międzynarodowej.
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poziomie
lub

wyczynowym

promocji

Polski

na
na

rzecz
arenie

Projektując schemat kierunków interwencji w ramach PRS 2020, przyjęto za cel zapewnienie
maksymalnej

zgodności

dokumentu

z

obowiązującymi

krajowymi

dokumentami

strategicznymi, wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi obszaru sportu i aktywności
fizycznej oraz Umową Partnerstwa regulującą zakres wsparcia ze środków unijnych
w perspektywie finansowej 2014-2020. Efektem takiego podejścia jest uwzględnienie
wielowymiarowości sportu i aktywności fizycznej oraz zapisanie w dokumencie takich
działań, których realizacja będzie wymagała współpracy z podmiotami zewnętrznymi
w stosunku do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Podstawą do projektowanych
działań były również wnioski z diagnozy opartej o reprezentatywne, cykliczne i, w dużej
mierze, porównywalne międzynarodowo badania statystyczne.
Dokumentem określającym sposób realizacji poszczególnych kierunków interwencji
Programu jest niniejszy Dokument Implementacyjny PRS 2020 (dalej: DI PRS 2020).
DI PRS 2020 stanowi katalog narzędzi służących realizacji celów PRS 2020, wraz
z podmiotami odpowiedzialnymi za ich koordynację oraz realizację. Określa się w nim
również czas realizacji, a także wartości bazowe i docelowe mierników realizacji
poszczególnych narzędzi.
DI PRS 2020 został opracowywany i jest przyjmowany oraz aktualizowany przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej, po uprzedniej konsultacji z podmiotami
odpowiedzialnymi za realizację celów PRS 2020. Zakłada się połączenie procesu aktualizacji
i sprawozdawczości z realizacji DI PRS 2020. Proces ten będzie odbywać się corocznie
w pierwszym kwartale roku i będzie pozwalać m.in. na modyfikację opisów narzędzi,
określanie wartości docelowych mierników realizacji, dodawanie nowych narzędzi czy
wprowadzanie informacji o zaprzestaniu realizacji narzędzia. Alternatywnie, mogą być
przygotowywane również odrębne roczne plany realizacji.
Zgodnie z zapisami PRS 2020, system monitorowania jego realizacji będzie prowadzony
dwutorowo. Na poziomie strategicznym, monitorowanie realizacji PRS 2020 będzie oparte na
wskaźnikach realizacji, które zostały zapisane w PRS 2020. Na poziomie operacyjnym,
proces ten będzie oparty na miernikach realizacji poszczególnych narzędzi zapisanych w DI
PRS 2020. Nie przewiduje się przygotowywania rocznych sprawozdań z realizacji PRS 2020
o charakterze opisowym.
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Sprawozdawczość z rocznego wykonania narzędzi zapisanych w DI PRS 2020 będzie
zawierać następujące informacje: osiągniętą wartość wskaźnika realizacji narzędzi, wysokość
wydatkowanych środków finansowych oraz syntetyczną charakterystykę prowadzonych
działań. Powyższe informacje, wraz z corocznie aktualizowaną tabelą strategicznych
wskaźników monitorowania realizacji PRS 2020, będą przedkładane przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej Prezesowi Rady Ministrów lub wyznaczonemu przez
niego ministrowi do końca I kwartału każdego roku. Pierwsze sprawozdanie, obejmujące
okres od przyjęcia PRS 2020 przez Radę Ministrów do końca 2016 r., planowane jest do
przedłożenia w I kwartale 2017 r.
Organem odpowiedzialnym za koordynację procesu sprawozdawczego z realizacji narzędzi
zapisanych w DI PRS 2020 jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Obowiązkiem
przekazywania danych do rocznych sprawozdań z wykonania DI PRS 2020 zostaną objęte
wszystkie podmioty realizujące narzędzia zapisane w DI PRS 2020, w tym w szczególności
ministrowie według właściwości. Nie zakłada się sprawozdawczości przez jednostki
samorządu terytorialnego. Do monitorowania realizacji dokumentu zobowiązana jest komórka
organizacyjna odpowiadająca za monitorowanie wdrażania dokumentów strategicznoplanistycznych z zakresu zadań ministra właściwego do spraw kultury fizycznej
w obszarze sportu.
Ze względu na fakt, iż realizacja poszczególnych narzędzi zapisanych w DI PRS 2020 może
wpisywać się w więcej niż jeden kierunek interwencji określony w PRS 2020, sporządzono
tabelę, która przedstawia przyporządkowanie narzędzi do kierunków interwencji.
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II.
Przyporządkowanie narzędzi
do kierunków interwencji PRS 2020
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Narzędzie DI PRS 2020

Kierunek interwencji PRS 2020
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.1.

Zapewnianie niezbędnej ogólnodostępnej
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w tym
infrastruktury przyszkolnej.

9. Wsparcie rozwoju
ogólnodostępnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej na
potrzeby sportu dla wszystkich
Zapewnianie ogólnodostępnej oferty zajęć
1. Prowadzenie działań w
sportowych sprzyjających zrównoważonemu
zakresie upowszechniania
rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży.
sportu wśród dzieci i
młodzieży
Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci
2. Prowadzenie działalności
i młodzieży z uwzględnieniem jej prozdrowotnego promującej sport w
charakteru.
społeczeństwie
3. Promocja tworzenia polityki
w zakresie zdrowego żywienia
i aktywności fizycznej w
szkołach
4. Promocja zdrowego stylu
życia w szkołach
30. Opieka medyczna nad
dziećmi i młodzieżą do
ukończenia 21. roku życia oraz
zawodnikami pomiędzy 21. a
23. rokiem życia
Rozwijanie sportu szkolnego, w tym szkolnego
1. Prowadzenie działań w
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. zakresie upowszechniania
sportu wśród dzieci i
młodzieży
5. Organizacja szkolnego
współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży
30. Opieka medyczna nad
dziećmi i młodzieżą do
ukończenia 21. roku życia oraz
zawodnikami pomiędzy 21. a
23. rokiem życia
Promocja podejmowania aktywności fizycznej osób 2. Prowadzenie działalności
dorosłych z uwzględnieniem specyficznych
promującej sport w
uwarunkowań (nauka, praca, rodzina).
społeczeństwie
7. Prowadzenie działań w
zakresie upowszechniania
sportu w społeczeństwie
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1.2.2.

Tworzenie warunków oraz oferty aktywności
fizycznej blisko miejsca zamieszkania.

1.3.1.

Tworzenie dedykowanej oferty zajęć sportowych
i rekreacyjnych dla osób starszych.

1.4.1.

Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych
i prawnych sprzyjających podejmowaniu
aktywności fizycznej w ramach codziennego
przemieszczania się.
Tworzenie i utrzymanie wysokiej jakości
infrastruktury do uprawiania turystyki aktywnej.

1.4.2.

2.1.1.

Wsparcie wolontariatu sportowego.
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8. Wsparcie działalności
podmiotów funkcjonujących w
lokalnych środowiskach
sportowych
9. Wsparcie rozwoju
ogólnodostępnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej na
potrzeby sportu dla wszystkich
6. Wsparcie organizacji
pozarządowych i innych
podmiotów uprawnionych
w realizacji zadań z zakresu
rozwoju aktywności fizycznej
oraz aktywności turystycznorekreacyjnej osób starszych.
7. Prowadzenie działań w
zakresie upowszechniania
sportu w społeczeństwie

10. Działania popularyzujące
turystykę aktywną oraz
działania na rzecz utrzymania i
rozwijania szlaków
turystycznych..
11. Prowadzenie działań
informacyjnych na rzecz
bezpiecznego uprawiania
turystyki aktywnej.
1. Prowadzenie działań w
zakresie upowszechniania
sportu wśród dzieci i
młodzieży
7. Prowadzenie działań w
zakresie upowszechniania
sportu w społeczeństwie
8. Wsparcie działalności
podmiotów funkcjonujących w
lokalnych środowiskach
sportowych
12. Wsparcie projektów
promujących aktywność
społeczną w obszarze sportu
i aktywności fizycznej

2.1.2.

Wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój
lokalnych centrów aktywności.

2.2.1.

Przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji
w sporcie.
Zwalczanie dopingu w sporcie.

2.2.2.

2.2.3.

Zwalczanie korupcji w sporcie oraz ustawiania
zawodów sportowych.

2.2.4.

Wspieranie działań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa imprez sportowych.

2.2.5.

Promocja pozytywnych wartości kształtowanych
przez sport.

2.3.1.

Zapewnienie oferty umożliwiającej integrację
społeczną poprzez sport.

2.3.2.

Wsparcie integracji osób niepełnosprawnych
poprzez ich uczestnictwo w sporcie.

2.3.3.
3.1.1.

Zwiększenie partycypacji kobiet w sporcie.
Optymalizacja zasad współpracy pomiędzy
podmiotami działającymi w obszarze sportu.

11

1. Prowadzenie działań w
zakresie upowszechniania
sportu wśród dzieci i
młodzieży
8. Wsparcie działalności
podmiotów funkcjonujących w
lokalnych środowiskach
sportowych
12. Wsparcie projektów
promujących aktywność
społeczną w obszarze sportu
i aktywności fizycznej

13. Realizacja programu
kontroli antydopingowych
przez Komisję do Zwalczania
Dopingu w Sporcie
14. Utrzymywanie akredytacji
Światowej Agencji
Antydopingowej przez Zakład
Badań Antydopingowych
Instytutu Sportu –
Państwowego Instytutu
Badawczego
15. Prowadzenie działań
edukacyjnych w obszarze
zapobiegania korupcji
w sporcie
16. Prowadzenie działań
profilaktycznych w obszarze
bezpieczeństwa imprez
sportowych
2. Prowadzenie działalności
promującej sport w
społeczeństwie
7. Prowadzenie działań w
zakresie upowszechniania
sportu w społeczeństwie
17. Prowadzenie działań w
zakresie upowszechniania
sportu osób
niepełnosprawnych

3.2.1.

3.3.1.

3.3.2.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.1.

3.6.1.

Ewaluacja przepisów organizacyjno-prawnych
odnoszących się do obszaru sportu.

18. Prowadzenie działań na
rzecz wypracowania otoczenia
prawnego bardziej
sprzyjającego rozwojowi
sportu.
Wprowadzenie i monitorowanie standardów jakości 19. Opracowanie i
w zarządzaniu organizacjami sportowymi.
rozpowszechnienie standardów
dobrego zarządzania
w polskich związkach
sportowych.
Podniesienie jakości i efektywności zarządzania
obiektami sportowymi.
Określenie przejrzystych zasad finansowania zadań
realizowanych przez polskie związki sportowe.
Stworzenie kompleksowych strategii rozwoju
poszczególnych sportów lub grup sportów.
Podniesienie kompetencji osób prowadzących
20. Kształcenie i doskonalenie
zajęcia
specjalistycznych kadr sportu
z wychowania fizycznego oraz trenerów,
wyczynowego
instruktorów i animatorów sportu.
21. Prowadzenie działań z
zakresu kształcenia i
doskonalenia kadr sportowych
Identyfikacja sportów o największym potencjale w 22. Określenie kryteriów dla
zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej lub wyboru sportów strategicznych
promocji Polski na arenie międzynarodowej.
(o szczególnym potencjale w
zakresie upowszechniania
sportu oraz promocji Polski)

3.6.2.

Prowadzenie i wykorzystywanie w procesie
decyzyjnym działań badawczych, analitycznych i
ewaluacyjnych.

23. Koordynacja realizacji
przez eksperckie podmioty
zewnętrzne badań społecznoekonomicznych w obszarze
sportu.

3.6.3.

Wykorzystywanie rekomendacji
międzynarodowych na rzecz optymalizacji
krajowej polityki sportowej.
Wzmocnienie roli polskich związków sportowych
jako podmiotów odpowiedzialnych również za
upowszechnianie uprawiania sportu.
Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych.

24. Pozyskiwanie dobrych
praktyk międzynarodowych w
zakresie polityki sportowej
21. Prowadzenie działań z
zakresu kształcenia i
doskonalenia kadr sportowych
25. Przygotowanie
reprezentacji Polski do udziału
w Igrzyskach
Paraolimpijskich, Igrzyskach
Głuchych oraz Mistrzostw
Świata i Mistrzostw Europy w
sportach osób
niepełnosprawnych

4.1.1.

4.1.2.
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4.2.1.

Wsparcie procesu treningowego w sportach
o największym potencjale w zakresie
upowszechnienia aktywności fizycznej lub
promocji Polski na arenie międzynarodowej.

4.2.2.

Wsparcie systemu szkolenia w sporcie
młodzieżowym sprzyjającego osiąganiu
najlepszych wyników w kategoriach seniorskich.
Zapewnienie wsparcia naukowo-badawczego oraz
medycznego.

4.2.3.

13

26. Przygotowanie
reprezentacji Polski do udziału
w Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata oraz
Mistrzostwach Europy w
sportach olimpijskich
27. Wsparcie indywidualnego
toku przygotowań dla
najwybitniejszych sportowców
28. Przygotowanie
reprezentacji Polski do udziału
w międzynarodowych
imprezach rangi mistrzowskiej
w sportach nieolimpijskich
29. Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego
młodzieży
30. Opieka medyczna nad
dziećmi i młodzieżą do
ukończenia 21. roku życia oraz
zawodnikami pomiędzy 21. a
23. rokiem życia
31. Koordynacja realizacji
przez eksperckie podmioty
zewnętrzne prac badawczorozwojowych w obszarze
sportu wyczynowego.
32. Opieka medyczna nad
zawodnikami kadry narodowej
w sportach olimpijskich i
paraolimpijskich oraz
zawodnikami kadry narodowej
igrzysk głuchych.
33. Wsparcie badań
naukowych w zakresie kultury
fizycznej, sportu i medycyny
sportowej
34. Gromadzenie danych i
analiz z obszaru sportu
wyczynowego
35. Wsparcie rozwoju
specjalistycznej infrastruktury
sportowej na potrzeby sportu
wyczynowego

4.2.4.

Zapewnienie specjalistycznej bazy treningowej.

4.2.5.

Wsparcie rozwiązań służących godzeniu życia
zawodowego lub nauki z karierą sportową.

4.2.6.

Zapewnianie warunków dla godzenia edukacji
i kariery sportowej dzieci i młodzieży.

4.3.1.

Zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowowidowiskowej na potrzeby organizacji
międzynarodowych lub ogólnokrajowych imprez
sportowych.
Wspieranie organizacji imprez rangi
międzynarodowej.

4.3.2.
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35. Wsparcie rozwoju
specjalistycznej infrastruktury
sportowej na potrzeby sportu
wyczynowego
36. Opracowanie strategii
rozwoju Centralnego Ośrodka
Sportu do roku 2020
29. Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego
młodzieży
37. Wdrożenie systemu
świadomego planowania
kariery sportowej w połączeniu
ze ścieżką edukacyjną oraz
karierą zawodową.
29. Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego
młodzieży
37. Wdrożenie systemu
świadomego planowania
kariery sportowej w połączeniu
ze ścieżką edukacyjną oraz
karierą zawodową.
35. Wsparcie rozwoju
specjalistycznej infrastruktury
sportowej na potrzeby sportu
wyczynowego
38. Wsparcie procesu
ubiegania się o organizację
międzynarodowych imprez
rangi mistrzowskiej
39. Wsparcie organizacji
imprez sportowych rangi
mistrzowskiej w Polsce

III.
Charakterystyka narzędzi
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KARTA NARZĘDZIA nr 1
Prowadzenie działań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci
i młodzieży
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego
Program „Sport Wszystkich Dzieci” realizowany w ramach rozwijania
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży. Program jest finansowany ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach programu realizowane
będą projekty: Mały Mistrz, Junior Sport, Lokalny Animator Sportu,
Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,
Forma realizacji:
Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
realizowanych przez polskie związki sportowe.
Program KLUB realizowany w ramach rozwijania sportu poprzez
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i
młodzieży
Program „Umiem Pływać” realizowany
w ramach działania –
Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży
1) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu
przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych, zadań z
zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu
publicznym w zakresie aktywności fizycznej, tryb składania
wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.
Podstawa
2) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r.
prawna:
w sprawie warunków i trybu przyznawania środków z Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych dla
uczniów prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie
stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach
swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także
organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na
zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie
aktywności fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893 i 1916).
Oferta Ministerstwa Sportu i Turystyki w tym obszarze obejmuje
programy/projekty skierowane zarówno do dzieci i młodzieży. Formuła
realizacyjna zadań zakłada wsparcie systemowych projektów/programów
Syntetyczny
w szczególności realizowanych w formie ogólnodostępnych zajęć
opis:
sportowych, jak też projektów o charakterze imprez sportowych i
rekreacyjnych, eventów sportowych i innych przedsięwzięć mających
istotne znaczenie dla sporów powszechnego.
1.1.2. Zapewnianie ogólnodostępnej oferty zajęć sportowych
Realizowane
sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i
kierunki
młodzieży.
interwencji
1.1.4. Rozwijanie sportu szkolnego, w tym szkolnego współzawodnictwa
PRS 2020:
sportowego dzieci i młodzieży.
Nazwa
narzędzia:
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Miernik
realizacji:
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2.1.1. Wsparcie wolontariatu sportowego.
2.1.2. Wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalnych centrów
aktywności.
Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w programach upowszechniania
sportu
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
800 000

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):
Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:
Komórka
organizacyjna/
jednostka
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:

83 439

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Fundusz Zajęć Sportowych dla
Uczniów

Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki
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KARTA NARZĘDZIA nr 2
Nazwa
narzędzia:

Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

Prowadzenie działalności promującej sport w społeczeństwie
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego
Program "Sport dla Wszystkich" w ramach upowszechniania sportu w
społeczeństwie
poprzez
wspieranie
przedsięwzięć
z
zakresu
upowszechniania sportu różnych środowisk i promocji sportu dla
wszystkich.
Program „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w ramach
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w
sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu
przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych, zadań z
zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu
publicznym w zakresie aktywności fizycznej, tryb składania wniosków
oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.
Promocja aktywności fizycznej realizowana jest przez wyłonione w
konkursie organizacje pozarządowe działające na rzecz upowszechniania
sportu. Wspierane działania zmierzają do kształtowania i utrwalania postaw
społecznych i nawyków odmiennych od siedzącego trybu życia poprzez
wskazanie korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia, jakie daje
aktywność fizyczna oraz poprawienie pozycji aktywności fizycznej w
hierarchii wartości społeczeństwa polskiego poprzez przeniesienie jej z
grupy wartości uznawanych do wartości realizowanych. Formy realizacji to
akcje promocyjne, edukacyjne, kampanie społeczne, przedsięwzięcia
sportowe promujące różnorodne formy aktywności fizycznej oraz inne
zadania promocyjne, w szczególności o charakterze ogólnopolskim,
szerokim zasięgu społecznym i terytorialnym, skierowane do odbiorców w
różnym wieku, reprezentujących różne środowiska, w tym do dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych.
1.1.3. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z
uwzględnieniem jej prozdrowotnego charakteru.
1.2.1. Promocja podejmowania aktywności fizycznej osób dorosłych z
uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań (nauka, praca, rodzina).
2.2.5. Promocja pozytywnych wartości kształtowanych przez sport.
Liczba odbiorców projektów promujących sport w społeczeństwie
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):

2017 r.

2018 r.

510 000
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2019 r.

2020 r.

Wartość
miernika
(osiągnięta):
Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

2 802

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
Budżet państwa (cz. 25) / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
finansowania:
Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 3
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Promocja tworzenia polityki w zakresie zdrowego żywienia i
aktywności fizycznej w szkołach
Program Ruch i zdrowe żywienie (HEPS - Healthy Eating and Physical
Activity in Schools).

Podstawa
prawna:

Działania własne Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE)

Syntetyczny
opis:

Międzynarodowy projekt oparty na koncepcji i strategii tworzenia szkoły
promującej zdrowie oraz kilkunastoletnich doświadczeniach wielu krajów
w tym zakresie. Istotą projektu jest całościowe podejście do zdrowia w
szkole, budowanie polityki szkoły w zakresie promocji zdrowia z naciskiem
na zdrowe żywienie i aktywność fizyczną.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

1.1.3. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z
uwzględnieniem jej prozdrowotnego charakteru.

Miernik
realizacji:
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

Liczba uczestników zorganizowanych szkoleń dla dyrektorów szkół i
szkolnych koordynatorów promocji zdrowia zainteresowanych tworzeniem
całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
25

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

6,5

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 30)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Ministerstwo Edukacji Narodowej/Ośrodek Rozwoju Edukacji
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 4
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Promocja zdrowego stylu życia w szkołach

Podstawa
prawna:

Działania własne Ośrodka Rozwoju Edukacji

Syntetyczny
opis:

Program SzPZ należy do europejskiej sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie
(SHE). Do sieci SHE należy obecnie 45 krajów. W Polsce program
rozwijany jest we wszystkich województwach. Do sieci szkół promujących
zdrowie należy ponad 3.000 szkół. Program ma na celu promowanie
zdrowego stylu życia. Jego podstawowe założenia wpisują się w
dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

1.1.3. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z
uwzględnieniem jej prozdrowotnego charakteru.

Miernik
realizacji:

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

Program Szkoła Promująca Zdrowie

Liczba szkół, które otrzymały Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca
Zdrowie”
w danym roku.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
28

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

5

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 30)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Ministerstwo Edukacji Narodowej
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:

Działanie realizowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

21

KARTA NARZĘDZIA nr 5
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży
Działania własne organów prowadzących szkoły – gmin, powiatów,
województw

Podstawa
prawna:

Nie dotyczy.

Syntetyczny
opis:

Szkoły oraz organy prowadzące szkoły, a także inne lokalne instytucje
organizują w roku szkolnym szereg imprez i rozgrywek sportowych
mających charakter rywalizacji, a także mających na celu promocje
aktywnego tryby życia i podstaw prozdrowotnych.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

1.1.4. Rozwijanie sportu szkolnego, w tym szkolnego współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży.

Miernik
realizacji:

Liczba szkolnych wydarzeń sportowych sprawozdana przez kuratorów
oświaty

Wartość
miernika
(planowana):

2016 r.
do
określenia
później
(wrzesień
2016 r.)

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Wartość
miernika
(osiągnięta):
Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

W ramach
pracy
bieżącej

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 30)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Ministerstwo Edukacji Narodowej
odpowiedzialna
za realizację:
Działanie realizowane przez szkoły, organy prowadzące, szkoły, instytucje
Uwagi:
sportowe.
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KARTA NARZĘDZIA nr 6

Nazwa
narzędzia:

Wsparcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych
w realizacji zadań z zakresu rozwoju aktywności fizycznej oraz
aktywności turystyczno-rekreacyjnej osób starszych.

Forma
realizacji:

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020 (Program ASOS) – dotacje celowe na realizację zadań publicznych
w ramach otwartego konkursu ofert.

Podstawa
prawna:

Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014–2020 (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2014 r. poz. 52)

Syntetyczny
opis:

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe mają za zadanie rozwój
aktywności fizycznej osób starszych oraz turystyczno-rekreacyjnej osób
starszych realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach Programu
ASOS w ramach Priorytetu II – Aktywność społeczna promująca integrację
wewnątrz- i międzypokoleniową w obszarze aktywność fizyczna osób
starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób starszych.
W każdym roku trwania Programu ASOS (2014-2020) ogłaszany jest otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów
uprawnionych, które zgłaszają oferty realizacji projektów na rzecz osób
starszych. W ramach którego do ok. 500 najwyżej ocenionych projektów
zostaje dofinansowanych ze środków Programu ASOS.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

Kierunek interwencji 1.3.1. Tworzenie dedykowanej oferty zajęć sportowych
i rekreacyjnych dla osób starszych

Miernik
realizacji:

Liczba zrealizowanych zadań z zakresu aktywności fizycznej oraz aktywności
turystyczno-rekreacyjnych osób starszych

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2016 r.
brak
możliwości
oszacowania

2017 r.

2018 r.

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt
realizacji
(planowany):
Koszt
realizacji
(osiągnięty):

brak
możliwości
oszacowania
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2019 r.

2020 r.

Źródło
finansowania:

Budżet państwa
(cz. 44)

Komórka
organizacyjna/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
jednostka
odpowiedzialn
a
za realizację:
W ramach Programu ASOS co rocznie ogłaszany jest otwarty konkurs ofert, w
którym wyłaniane i dofinansowane są najwyżej ocenione projekty złożone
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione. Nie ma więc
możliwości precyzyjnego oszacowania w niniejszej karcie liczby
Uwagi:
dofinansowanych ofert i przeznaczonych na ich dofinansowanie środków w
każdym kolejnym roku.
Dane te Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie
przekazywać jednak każdego roku na potrzeby sprawozdawczości z realizacji
Programu Rozwoju Sportu do roku 2020.
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KARTA NARZĘDZIA nr 7
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

Prowadzenie działań w zakresie upowszechniania sportu w
społeczeństwie
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego.
Program "Sport dla Wszystkich" realizowany w ramach upowszechniania
sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu różnych środowisk i promocji sportu dla
wszystkich
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
Działania w zakresie upowszechniania sportu dotyczą działań
podejmowanych w szerokim spektrum oddziaływania społecznego. Oferta
Ministerstwa Sportu i Turystyki w tym obszarze obejmuje
programy/projekty skierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych.
Formuła
realizacyjna
zadań
zakłada
wsparcie
systemowych
projektów/programów realizowanych w formie ogólnodostępnych zajęć
sportowych, jak też projektów o charakterze imprez sportowych
i rekreacyjnych, eventów, pikników, festynów sportowych i innych
przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla sportu powszechnego.
1.2.1. Promocja podejmowania aktywności fizycznej osób dorosłych z
uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań (nauka, praca, rodzina).
1.3.1. Tworzenie dedykowanej oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych dla
osób starszych.
2.1.1. Wsparcie wolontariatu sportowego.
2.3.1. Zapewnienie oferty umożliwiającej integrację społeczną poprzez
sport.
Liczba uczestników dofinansowanych zadań z zakresu upowszechniania
sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
2 800 000

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

20 260

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:
Komórka
organizacyjna/

Budżet
państwa
(cz. 25)
Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki
25

jednostka
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 8
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

Wsparcie działalności podmiotów funkcjonujących w lokalnych
środowiskach sportowych
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego
Program „KLUB” realizowany w ramach rozwijania sportu poprzez
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i
młodzieży
1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w
sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu
przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych, zadań z
zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu
publicznym w zakresie aktywności fizycznej, tryb składania wniosków
oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.
Realizacja narzędzia obejmuje dofinansowanie działalności prowadzonej
przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych –
kluby sportowe. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy
wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego –
wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego. Wsparciem
są objęte zadania, których uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i
młodzież do 18. roku życia.
1.1.2. Zapewnianie ogólnodostępnej oferty zajęć sportowych sprzyjających
zrównoważonemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży.
1.1.4. Rozwijanie sportu szkolnego, w tym szkolnego współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży.
2.1.1. Wsparcie wolontariatu sportowego.
2.1.2. Wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalnych centrów
aktywności.
Liczba wspartych klubów sportowych
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

1 000

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

15 000

27

2019 r.

2020 r.

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Fundusz
Rozwoju
Kultury
Fizycznej

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 9
Nazwa
narzędzia:

Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportoworekreacyjnej na potrzeby sportu dla wszystkich

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

1) Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej
2) Program modernizacji infrastruktury sportowej
3) Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej
4) Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej
1. Art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
hazardowych (Dz. U. 2015 r., poz. 612, z późn. zm.).
2. § 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18
grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252).
Działania realizowane są poprzez dofinansowanie budowy, remontów i
przebudowy obiektów sportowych w ramach wdrożonych programów
inwestycyjnych ukierunkowanych na poszczególne obszary wsparcia (np.
infrastrukturę przyszkolną, infrastrukturę lekkoatletyczną). Realizowane
obiekty są relatywnie niewielkie, o wielofunkcyjnym i uniwersalnym
charakterze,
ogólnodostępne
(w przeważającej ilości nieodpłatne), dobrze wpisujące się w potrzeby
lokalnych społeczności, umożliwiające podejmowanie
aktywności fizycznej na każdym etapie życia.
Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej realizowany jest
we współpracy z samorządami województw - urzędami marszałkowskimi,
które otrzymują z MSiT limit środków na województwo w danym roku i
dokonują wstępnej selekcji zadań oraz przedstawiają do MSiT propozycje
w
formie
list
podstawowych
i rezerwowych (zgodnie z określonymi przez MSiT zasadami i
priorytetami). Ostatecznej oceny wniosków i zawarcia umowy dotacji
dokonuje MSiT.
1.1.1. Zapewnianie niezbędnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
1.2.2. Tworzenie warunków oraz oferty aktywności fizycznej blisko
miejsca zamieszkania.

Miernik
realizacji:

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów
sportowych na potrzeby sportu dla wszystkich

Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

2016 r.
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

400

Finansowanie (w tys. zł)

29

2019 r.

2020 r.

Koszt realizacji
(planowany):

260 905

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Komórka
organizacyjna/ Departament Infrastruktury Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki
jednostka
odpowiedzialna
za realizację:
Montaż finansowy realizowanych zadań inwestycyjnych, oprócz środków z
dotacji MSiT, może obejmować dodatkowo następujące źródła:
- środki własne inwestora (podmioty należące do sektora finansów
publicznych
i podmioty spoza tego sektora), środki z innych dotacji (np. z UE, z
MNiSW,
Uwagi:
z urzędów marszałkowskich), pożyczki/kredyty bankowe, emisja obligacji
przez samorządy terytorialne.
Maksymalna wysokość wsparcia ze środków FRKF, w zależności od
Programu inwestycyjnego, wynosi do 33% lub do 50% wydatków
kwalifikowanych (odstępstwa dla gmin o niskich dochodach i gmin
nieposiadających na swoim terenie pełnowymiarowej sali gimnastycznej –
do 70%).
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KARTA NARZĘDZIA nr 10
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Działania popularyzujące turystykę aktywną oraz działania na rzecz
utrzymania i rozwijania szlaków turystycznych.
Dotacja celowa (otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu turystyki w 2016 roku).

Podstawa
prawna:

Nie dotyczy.

Syntetyczny
opis:

Działania mają za zadanie popularyzację turystyki aktywnej w ramach
zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w tym również działania na
rzecz utrzymania i rozwijania szlaków turystycznych. Ponadto wspierane
mają być imprezy lub inicjatywy o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
promujące turystykę aktywną (np. biegi, wyścigi rowerowe, rajdy
przygodowe itp.). Istotne będzie także wspieranie inicjatyw na rzecz
rozwoju i popularyzacji turystyki aktywnej oraz promocja turystyki
aktywnej.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

1.4.2. Tworzenie i utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury do
uprawiania turystyki aktywnej.

Miernik
realizacji:

Długość oznakowanych szlaków turystycznych (w km)
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

6 043,94

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

866,5

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 40)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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2020 r.

KARTA NARZĘDZIA nr 11
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Prowadzenie działań informacyjnych na rzecz bezpiecznego
uprawiania turystyki aktywnej.
Usługa zlecona / Dotacja celowa (otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku).
Nie dotyczy.
Działania informacyjno-promocyjne na rzecz bezpiecznego uprawiania
turystyki,
w szczególności w górach, w wodzie i nad wodą. Działania składają się z
dwóch akcji: Bezpieczna Woda i Bezpieczny Stok.

Syntetyczny
opis:

W ramach akcji Bezpieczna Woda opracowywane są materiały edukacyjnoinformacyjne, które stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć
szkolnych na temat zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą.
Akcja obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju i w
założeniach powinna wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród
dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.
Realizowana jest także zimowa edycja Akcji „Bezpieczna Woda” dotycząca
zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i
jeziorach
Akcja „Bezpieczny stok” jest przygotowana we współpracy ze
stowarzyszeniem Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne, przy wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Polskiej Organizacji Turystycznej, GOPR, TOPR oraz wielu
innych podmiotów. Przedsięwzięcie stawia sobie za cel kształtowanie
świadomości prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas uprawiania
sportów zimowych (w szczególności na stokach narciarskich
i w górach) oraz kształtowania nawyków prozdrowotnych wśród dzieci i
młodzieży szkolnej, poprzez praktyczne akcje w szkołach oraz na stokach
narciarskich w całej Polsce.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

1.4.2. Tworzenie i utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury do
uprawiania turystyki aktywnej.

Miernik
realizacji:

Liczba uczestników imprez o charakterze informacyjnym, związanych z
bezpiecznym uprawianiem turystyki aktywnej.
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

37 220

32

2019 r.

2020 r.

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

352,4

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 40)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:

33

KARTA NARZĘDZIA nr 12
Nazwa
narzędzia:

Wsparcie projektów promujących aktywność społeczną w obszarze
sportu i aktywności fizycznej

Forma
realizacji:

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 – otwarty
konkurs ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawa
prawna:

Uchwała nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w
sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014–2020

Syntetyczny
opis:

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 stanowi
propozycję oferty programowej skierowanej do sektora organizacji
pozarządowych. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania
obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez
zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli
angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy
lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz
wzmocnienie potencjału III sektora.
W ramach Programu FIO wyodrębnione są także działania wpisujące się w
sferę pożytku publicznego związaną z wspieraniem i upowszechnianiem
kultury fizycznej. Są to:
a) aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych poprzez
rozwijanie sportu w środowisku lokalnym,
b) aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych poprzez
kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach kibiców,
c) rozwijanie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności
obywatelskiej,
w tym wolontariatu sportowego.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

Kierunek interwencji 2.1.1. Wsparcie wolontariatu sportowego.
Kierunek interwencji 2.1.2. Wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na
rozwój lokalnych centrów aktywności.

Miernik
realizacji:

Liczba zrealizowanych zadań promujących aktywność społeczną w
obszarze sportu i aktywności fizycznej

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2016 r.
brak
możliwości
oszacowania

2017 r.

2018 r.

Finansowanie (w tys. zł)

34

2019 r.

2020 r.

Koszt realizacji
(planowany):

brak
możliwości
oszacowania

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet państwa
(cz. 44)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
odpowiedzialna
za realizację:
W ramach FIO co rocznie ogłaszany jest otwarty konkurs ofert, w którym
wyłaniane i dofinansowane są najwyżej ocenione projekty złożone przez
organizacje pozarządowe. Nie ma więc możliwości precyzyjnego
oszacowania w niniejszej karcie liczby dofinansowanych ofert i
Uwagi:
przeznaczonych na ich dofinansowanie środków w każdym kolejnym roku.
Dane te Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie
przekazywać jednak każdego roku na potrzeby sprawozdawczości z
realizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020.
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KARTA NARZĘDZIA nr 13
Nazwa
narzędzia:

Realizacja programu kontroli antydopingowych przez Komisję do
Zwalczania Dopingu w Sporcie

Forma
realizacji:

Jednostka budżetowa

Podstawa
prawna:

Art. 44 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca o sporcie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321)

Syntetyczny
opis:

Narzędzie polega na realizacji przyjętego na dany rok programu kontroli
antydopingowych i przekazaniu ustalonej liczby próbek, pobranych w
wyniku kontroli, do analizy przez akredytowane przez WADA laboratorium
antydopingowe.
Zadanie realizuje Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie na podstawie
przepisów ustawy o sporcie, a za obsługę Komisji (i zadania) odpowiada jej
biuro działające w formie jednostki budżetowej. Zadanie finansowane z
budżetu państwa. Nadzór nad biurem Komisji realizuje Minister Sportu i
Turystyki.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

2.2.2. Zwalczanie dopingu w sporcie
Liczba próbek pobranych do analizy od zawodników i zwierząt (koni)
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

3 320

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

2 094

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
Biuro Ministra/Departament Kontroli i Nadzoru, Ministerstwo Sportu i
jednostka
Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
36

Nazwa
narzędzia:

KARTA NARZĘDZIA nr 14
Utrzymywanie akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej przez
Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego
Instytutu Badawczego

Forma
realizacji:

Dotacja celowa na realizację zadania publicznego

Podstawa
prawna:

Art. 45 ustawy z dnia 25 czerwca o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz
z 2015 r. poz. 1321)

Syntetyczny
opis:

Narzędzie ma na celu wspieranie działań Zakładu Badań Antydopingowych
Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego, których celem jest
zachowanie statusu laboratorium akredytowanego przez WADA,
uprawnionego do analizy próbek pobranych w wyniku kontroli
antydopingowej. Narzędzie polega na finansowaniu działań ZBA
nakierowanych na dostosowanie funkcjonowania laboratorium do
zmieniających się standardów WADA w tym zakresie oraz na
dofinansowaniu zakup sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji
tych działań.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

2.2.2. Zwalczanie dopingu w sporcie

Liczba wykonanych analiz antydopingowych
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

4 095

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

5 200

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Biuro Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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2019 r.

2020 r.

KARTA NARZĘDZIA nr 15
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

Prowadzenie działań edukacyjnych w obszarze zapobiegania korupcji
w sporcie
Program Ministra Sportu i Turystyki na lata 2015 – 2020 „Nie bądź
pionkiem
w grze!”
Decyzja Ministra Sportu i Turystyki nr 37 z dnia 7 października 2015 r. w
sprawie wprowadzenia programu „Nie bądź pionkiem w grze!”
Narzędzie polega na prowadzeniu działalności profilaktycznej w zakresie
zapobiegania korupcji w sporcie, w tym w szczególności ustawianiu
zawodów sportowych. W ramach narzędzia realizowane są projekty
szkoleniowe adresowane przede wszystkim do młodych zawodników w
sportach, w których istnieje największe ryzyko korupcji (piłkarze w wieku
15-18 lat, uczniowie szkół mistrzostwa sportowego w wybranych sportach),
a także osób zarządzających organizacjami sportowymi (zarządy polskich
związków
sportowych
i
klubów
sportowych)
w kontekście ryzyka korupcji w organizacji, szczególnie w związku
z przeprowadzaniem w Polsce dużych imprez sportowych. Narzędzie
polega również na rozwijaniu działalności badawczej oraz prowadzeniu
przedsięwzięć promocyjnych (spot, broszury, publikacje i konferencje).
2.2.3 Zwalczanie korupcji w sporcie i ustawiania zawodów sportowych
Liczba uczestników szkoleń w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej dla
środowiska sportowego.
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2 302

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

28,1

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
Departament Kontroli i Nadzoru, Ministerstwo Sportu i Turystyki
jednostka
odpowiedzialna
38

za realizację:

Uwagi:

Współrealizatorami narzędzia są Komenda Główna Policji, komendy
wojewódzkie policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, polskie związki
sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego oraz kluby piłkarskie I, II ligi i
Ekstraklasy.
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KARTA NARZĘDZIA nr 16
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Prowadzenie działań profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa
imprez sportowych
Program Ministra Sportu i Turystyki „Kibice Razem” dotyczący poprawy
organizacji
i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur
dialogu
i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016–2018.
Decyzja nr 28 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 września 2015 r. w
sprawie wprowadzenia „Programu Ministra Sportu i Turystyki „Kibice
razem” dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez
sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze
środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018”;
Art. 12a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz.
611,
z późn. zm.);
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
Narzędzie ma na celu zbudowanie nowego sposobu komunikacji i
współpracy
z kibicami w celu poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez
sportowych. Profilaktyczny i edukacyjny charakter działań w ramach
narzędzia służyć ma redukcji postaw przemocy poprzez promocję dialogu i
obywatelskiego zaangażowania fanów na rzecz klubu sportowego, miasta,
regionu i społeczności lokalnej.
Narzędzie skierowane jest do aktywnych fanów sportu, w tym w
szczególności kibiców piłki nożnej, a jego głównym założeniem jest
udzielanie systematycznego wsparcia pozytywnym i pozbawionym
elementów nienawiści i agresji inicjatywom kibiców oraz pomaganie w
stopniowej
profesjonalizacji
organizacji
kibicowskich
i nawiązywaniu przez nie partnerstw dla realizacji własnych celów
statutowych.
Podstawowym podmiotem organizacyjnym w ramach działań narzędzia jest
lokalny ośrodek stanowiący miejsce spotkań kibiców. Spotkania te
prowadzone są przez dwóch koordynatorów wywodzących się ze
stowarzyszenia fanów lub innej lokalnej organizacji pozarządowej i
działających jako pośrednicy między kibicami a klubami piłkarskimi,
urzędami miast, mediami i organizacjami pozarządowymi.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

2.2.4. Wspieranie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa imprez
sportowych

Miernik
realizacji:

Liczba ośrodków dla kibiców Programu „Kibice Razem”

Wartość

2016 r.
12

2017 r.
15

2018 r.
18
40

2019 r.

2020 r.

miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):
Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

730

910

1 090

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Biuro Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Realizacja narzędzia jest współfinansowana ze środków własnych
beneficjenta, środków finansowych z innych źródeł, w tym dotacji z
budżetu
państwa
Uwagi:
(z wyłączeniem środków z dotacji MSiT), środków z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego, funduszy celowych, funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej oraz wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy
i pracy społecznej członków.
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KARTA NARZĘDZIA nr 17
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

Prowadzenie działań w zakresie upowszechniania sportu osób
niepełnosprawnych
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego.
Program „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w ramach
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w
sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu
przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych, zadań z zakresu
rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz
zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie
aktywności fizycznej, tryb składania wniosków oraz przekazywania
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
612, z późn. zm.
Implementowanie optymalnej oferty aktywności fizycznej skierowanej do
środowiska osób z niepełnosprawnościami. Program „Upowszechniania
Sportu Osób Niepełnosprawnych” ma na celu integrację i włączenie
społeczne osób niepełnosprawnych, jak również poprawę stanu sprawności
fizycznej (w zakresie na jaki pozwala niepełnosprawność). Formuła
realizacyjna programu zakłada dofinansowanie uczestnictwa w
zorganizowanych zajęciach sportowych, zakup sprzętu sportowego,
organizację obozów i imprez sportowych oraz wsparcie finansowe dla
działań promocyjnych.
2.3.2. Wsparcie integracji
uczestnictwo w sporcie.

osób

niepełnosprawnych

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:
Komórka

ich

Liczba uczestników dofinansowywanych zadań z zakresu upowszechniania
sportu osób niepełnosprawnych
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
74 000

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

poprzez

15 692

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
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organizacyjna/ Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki
jednostka
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 18
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:
Syntetyczny
opis:

Prowadzenie działań na rzecz wypracowania otoczenia prawnego
bardziej sprzyjającego rozwojowi sportu.
Działanie własne.
Nie dotyczy
Narzędzie ma na celu dokonanie analizy przepisów organizacyjnoprawnych obowiązujących w obszarze sportu oraz wpływających na sport, a
następnie, na tej podstawie, optymalizację rozwiązań przyjętych w ustawie
o sporcie oraz innych aktach prawnych.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

3.2.1. Ewaluacja przepisów organizacyjno-prawnych odnoszących się do
obszaru sportu.

Miernik
realizacji:

Liczba zewaluowanych aktów prawnych w obszarze sportu

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2016 r.
Brak
możliwości
oszacowania

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

W ramach
pracy
bieżącej

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Prawny, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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2020 r.

KARTA NARZĘDZIA nr 19
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Opracowanie i rozpowszechnienie standardów dobrego zarządzania w
polskich związkach sportowych.
Działanie własne
Nie dotyczy

Syntetyczny
opis:

W Ministerstwie Sportu i Turystyki powstało opracowanie zawierające
kluczowe zalecenia w zakresie: spójności w działaniu związku, jego
strategii i misji, kodeksu etyki, roli organów i Zarządu związku, standardów
organizacyjnych i kontroli wewnętrznej, przejrzystości i dyscypliny
finansowej
oraz
funkcjonowania
w środowisku sportowym. Wdrożenie oraz rozpowszechnienie,
stworzonego przez MSiT dokumentu, stanowiącego zbiór dobrych praktyk,
jest planowane na bieżący rok i umożliwi związkom sportowym w Polsce
podnoszenie jakości zarządzania organizacją i danym sportem.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

3.3.1. Wprowadzenie i monitorowanie standardów jakości w zarządzaniu
organizacjami sportowymi

Miernik
realizacji:

Liczba opracowanych i przekazanych do wszystkich polskich związków
sportowych Zasad dobrego zarządzania
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

W ramach
pracy
bieżącej

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Kontroli i Nadzoru, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 20
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Kształcenie i doskonalenie specjalistycznych kadr sportu wyczynowego

Podstawa
prawna:

Art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych.

Syntetyczny
opis:

Podstawowym zadaniem Akademii Trenerskiej jest działalność edukacyjna
realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu
umiejętności teoretycznych i praktycznych trenerów oraz rozwój
umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę zawodową. W tym
celu organizowane są zajęcia warsztatowe i wykłady teoretyczne.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

Udzielenie dotacji w wyniku postępowania przetargowego.

3.5.1. Podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia z wychowania
fizycznego oraz trenerów, instruktorów i animatorów sportu.
Liczba uczestników kursów w ramach kształcenia i doskonalenia kadr
sportu wyczynowego
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

455

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

1 311

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 21
Nazwa
narzędzia:

Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:
Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

Prowadzenie działań z zakresu kształcenia i doskonalenia kadr
sportowych
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego.
Program „Sport Wszystkich Dzieci” realizowany w ramach rozwijania
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu
dzieci i młodzieży. Program jest finansowany ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach programu realizowane będą
projekty:
Mały Mistrz, Junior Sport, Lokalny Animator Sportu,
Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,
Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
realizowanych przez polskie związki sportowe.
Program "Sport dla Wszystkich" realizowany w ramach upowszechniania
sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu różnych środowisk i promocji sportu dla
wszystkich
1) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w
sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu
przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych, zadań z
zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu
publicznym w zakresie aktywności fizycznej, tryb składania wniosków
oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.
2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
W ramach zadań powyższych programów mogą być realizowane
przedsięwzięcia w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr sportowych.
3.5.1. Podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia z wychowania
fizycznego oraz trenerów, instruktorów i animatorów sportu.
4.1.1. Wzmocnienie roli polskich związków sportowych jako podmiotów
odpowiedzialnych również za upowszechnianie uprawiania sportu.
Liczba uczestników działań z zakresu kształcenia i doskonalenia kadr
sportowych
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
brak
możliwości
oszacowania

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

brak
możliwości
oszacowania

Koszt realizacji
48

(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Fundusz Zajęć Sportowych dla
Uczniów / budżet państwa (cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
W strukturze budżetowej nie wyodrębniono oddzielnego działania w tym
obszarze, w związku z tym przedstawienie planowanej wartości miernika,
jak również określenie wysokości nakładów finansowych nie jest możliwe
Uwagi:
na etapie planowania. Wskazanie ww. danych będzie możliwe wyłącznie po
dokonaniu weryfikacji wniosków konkursowych wynikających z
ostatecznych rozstrzygnięć ministra.
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KARTA NARZĘDZIA nr 22
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Określenie kryteriów dla wyboru sportów strategicznych (o
szczególnym potencjale w zakresie upowszechniania sportu oraz
promocji Polski)
Działanie własne
Nie dotyczy.

Syntetyczny
opis:

Opracowanie transparentnego systemu ustalania rankingu sportów według
kryteriów obejmujących szeroki zakres oddziaływania społecznego sportu.
Do czynników wpływających na określenie priorytetowości sportów
powinny należeć m.in. potencjał sportu w zakresie promocji prozdrowotnej
aktywności fizycznej, potencjał sportu w zakresie promocji Polski na arenie
międzynarodowej, wyniki sportowe, jakość zarządzania związkiem,
transparentność działania związku, liczba zawodników uprawiających dany
sport, popularność, medialność, potencjał w zakresie stymulowania
turystyki aktywnej itp. Poszczególne kryteria zostaną zobrazowane
odpowiednimi miernikami, a także zostaną im przypisane wagi.
Opracowanie
powinno
posłużyć
przy określaniu
priorytetów
inwestycyjnych w obszarze sportu, a także na potrzeby różnicowania
poziomu finansowania poszczególnych sportów (zadań realizowanych
przez polskie związki sportowe).

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

3.6.1. Identyfikacja sportów o największym potencjale w zakresie
upowszechnienia aktywności fizycznej lub promocji Polski na arenie
międzynarodowej.

Miernik
realizacji:

Liczba opracowanych i wdrożonych systemów priorytetyzacji sportów

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2016 r.

2017 r.

0

1

2018 r.

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

do
określenia
później

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)
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2019 r.

2020 r.

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Biuro Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 23
Nazwa
narzędzia:

Koordynacja realizacji przez eksperckie podmioty zewnętrzne badań
społeczno-ekonomicznych w obszarze sportu.

Forma
realizacji:

Usługa zlecona

Podstawa
prawna:

Nie dotyczy.

Syntetyczny
opis:

Narzędzie obejmuje zlecanie podmiotom zewnętrznym opracowań i
ekspertyz
o
charakterze
badawczo-analitycznym
dotyczących
ekonomicznego i społecznego wymiaru sportu oraz zlecanie podmiotom
zewnętrznym ewaluacji działań realizowanych lub finansowanych ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wyniki prac badawczoanalitycznych są wykorzystywane do optymalizacji prowadzonej polityki
sportowej.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

3.6.2. Prowadzenie i wykorzystywanie w procesie decyzyjnym działań
badawczych, analitycznych i ewaluacyjnych.

Miernik
realizacji:

Liczba zrealizowanych prac o charakterze badawczo-analitycznym w
obszarze sportu
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

5

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

250

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Biuro Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Do wartości miernika wliczane są wyłącznie prace zrealizowane przez
Uwagi:
podmioty zewnętrzne, realizowane poza pracą własną.
52

KARTA NARZĘDZIA nr 24
Nazwa
narzędzia:

Pozyskiwanie dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie polityki
sportowej

Forma
realizacji:

Działanie własne

Podstawa
prawna:

Nie dotyczy

Syntetyczny
opis:

Narzędzie służyć ma pozyskiwaniu od innych państw dobrych praktyk,
które mogą być skutecznie wdrożone w Polsce i w ten sposób przyczynić
się do optymalizacji polityki sportowej, w tym do efektywniejszej alokacji
środków przeznaczonych na sport. Pozyskiwanie praktyk możliwe jest
dzięki uczestnictwu w spotkaniach międzynarodowych, kontaktach
bilateralnych analizie opracowań oraz innych ogólnie dostępnych źródeł.
Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają rekomendacje organizacji
międzynarodowych (w tym UE, WHO czy WADA).
W celu odpowiedniego katalogowania dobrych praktyk konieczne jest
stworzenie bazy danych, w ramach której w sposób systematyczny
gromadzone będą informacje w tym zakresie.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

3.6.3. Wykorzystywanie rekomendacji międzynarodowych na rzecz
optymalizacji krajowej polityki sportowej

Miernik
realizacji:

Liczba skatalogowanych dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie
polityki sportowej
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

10

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

w ramach
pracy
bieżącej

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:
Komórka
organizacyjna/
jednostka

Budżet
państwa
(cz. 25)
Biuro Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki
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2019 r.

2020 r.

odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 25
Nazwa
narzędzia:

Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w Igrzyskach
Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych oraz Mistrzostw Świata i
Mistrzostw Europy w sportach osób niepełnosprawnych
1) Program dofinansowania ze środków budżetu państwa związanych ze
wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej
w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich,
igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i mistrzostw Europy w
sportach olimpijskich, paraolimpijskich oraz objętych programem
igrzysk głuchych w 2016 roku;
2) Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i
współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2016.
1) Art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
2) Art. 86 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych oraz § 10 ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia ministra sportu i
turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zlecanie uprawnionym podmiotom zadania przygotowania członków kadry
narodowej. Przyznawanie dotacji na organizację zgrupowań krajowych,
zagranicznych, na udział w zawodach krajowych i zagranicznych, na udział
w imprezach mistrzowskich, wypłatę stypendiów sportowych, zakup
sprzętu sportowego i specjalistycznego, zatrudnienie kadry trenerskiej i
wspomagającej.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

4.1.2. Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych

Miernik
realizacji:

Liczba zawodników kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych
objęta zorganizowanym szkoleniem sportowym
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1 020

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):
Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

23 158

Budżet państwa (cz. 25) / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
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Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 26
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w Igrzyskach
Olimpijskich, Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy w
sportach olimpijskich
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 w 2016 roku.
Art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

Zlecanie uprawnionym podmiotom zadania przygotowania członków kadry
narodowej. Przyznawanie dotacji na organizację zgrupowań krajowych,
zagranicznych, na udział w zawodach krajowych i zagranicznych, na udział
w imprezach mistrzowskich, wypłatę stypendiów sportowych, zakup
sprzętu sportowego i specjalistycznego, zatrudnienie kadry trenerskiej i
wspomagającej.
4.2.1. Wsparcie procesu treningowego w sportach o największym
potencjale
w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej lub promocji Polski na
arenie międzynarodowej.

Miernik
realizacji:

Liczba zawodników kadry narodowej w sportach olimpijskich objęta
zorganizowanym szkoleniem sportowym

Syntetyczny
opis:

2016 r.
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

8 100

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

146 200

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 27
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

Wsparcie indywidualnego toku przygotowań dla najwybitniejszych
sportowców
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 w 2016 roku.
Art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Zapewnienie zawodnikom spełniającym kryteria kwalifikujące do grupy
szkolenia A1 i A2 najlepszych warunków szkolenia, w ramach zlecenia
uprawnionym podmiotom zadania przygotowania członków kadry
narodowej. Przyznawanie dotacji na organizację zgrupowań krajowych,
zagranicznych, na udział w zawodach krajowych i zagranicznych, na udział
w imprezach mistrzowskich, wypłatę stypendiów sportowych, zakup
sprzętu sportowego i specjalistycznego, zatrudnienie kadry trenerskiej i
wspomagającej.
4.2.1. Wsparcie procesu treningowego w sportach o największym
potencjale
w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej lub promocji polski na
arenie międzynarodowej
Liczba zawodników objętych indywidualnym tokiem przygotowań
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

118

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

210 641

.

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 28
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w międzynarodowych
imprezach rangi mistrzowskiej w sportach nieolimpijskich
Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie
przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie
międzynarodowym, w tym do the World Games 2017.
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

Zlecanie uprawnionym podmiotom zadania przygotowania członków kadry
narodowej. Przyznawanie dotacji na organizację zgrupowań krajowych,
zagranicznych, na udział w zawodach krajowych i zagranicznych, na udział
w imprezach mistrzowskich, wypłatę stypendiów sportowych, zakup
sprzętu sportowego i specjalistycznego, zatrudnienie kadry trenerskiej i
wspomagającej.
4.2.1. Wsparcie procesu treningowego w sportach o największym
potencjale
w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej lub promocji polski na
arenie międzynarodowej

Miernik
realizacji:

Liczba zawodników kadry narodowej w sportach nieolimpijskich objęta
zorganizowanym szkoleniem sportowym

Syntetyczny
opis:

2016 r.
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2 000

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

19 200

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 29
Nazwa
narzędzia:

Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:
Syntetyczny
opis:
Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży
1) Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zadań, z obszaru wspierania szkolenia sportowego i
współzawodnictwa młodzieży;
2) Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zadań, z obszaru wspierania szkolenia sportowego i
współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach
działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego;
3) Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego
młodzieży, realizowanego w akademickich centrach szkolenia
sportowego, wojskowych centrach szkolenia sportowego oraz
ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży ludowych zespołów
sportowych w 2016 roku;
4) Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry
wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych do współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży, w tym działanie „trener” ,w 2016 roku;
5) Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej organizacji ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w roku 2016.
Art. 86 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
oraz § 10 ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia
18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
Zapewnienie zawodnikom w młodzieżowych kategoriach wiekowych
właściwego poziomu szkolenia, możliwości przygotowania się i udziału w
imprezach mistrzowskich, dofinansowanie sprzętu sportowego.
4.2.2. Wsparcie systemu szkolenia w sporcie młodzieżowym sprzyjającego
osiąganiu najlepszych wyników w kategoriach seniorskich
4.2.5. Wsparcie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego lub
nauki z karierą sportową
4.2.6. Zapewnienie warunków dla godzenia edukacji i kariery sportowej
dzieci i młodzieży
Liczba dzieci i młodzieży objęta zorganizowanym systemem szkolenia
sportowego
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
38 000

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

178 267
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Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
Budżet państwa (cz. 25) / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
finansowania:
Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 30
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:
Wartość

Opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 21. roku
życia oraz zawodnikami pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Zadanie realizowane przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze na
podstawie umów z płatnikiem publicznym (Narodowy Fundusz Zdrowia).
Zagadnienia ochrony zdrowia sportowców oraz zasady i zakres
finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych udzielanych
sportowcom regulują:
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 581, z późn.
zm.);
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń
gwarantowanych z
zakresu
ambulatoryjnej
opieki
specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413, z późn. zm.).
Narzędzie polega na sprawowaniu i finansowaniu opieki medycznej nad
dziećmi i młodzieżą do ukończenia 21. r. życia oraz nad zawodnikami
pomiędzy 21 a 23 r. życia.
W praktyce, medycyna sportowa obejmuje kwalifikację do podjęcia
wzmożonej aktywności fizycznej oraz orzeczenie o zdolności osoby do
udziału w konkretnym sporcie i kontroli wpływu uprawiania sportu na
organizm człowieka. W przypadku uprawiania sportu wyczynowo,
orzecznictwo sportowo-lekarskie jest oparte na wiedzy o wpływie
przeciążeń na cały organizm, w szczególności na narząd ruchu ćwiczących i
zagrożeniach dla ich zdrowia w przypadku błędów w dostosowaniu
charakteru i wielkości obciążeń fizycznych do wieku rozwojowego dzieci i
młodzieży oraz sprawności i wydolności fizycznej osób dorosłych. W
przypadku dzieci ważne jest także określenie ich gotowości sportowej
rozumianej, jako poziom rozwoju poznawczego i społecznego,
umożliwiającego uprawianie danego sportu. Bez tej gotowości dziecko
może nie osiągać oczekiwanych sukcesów i doznawać frustracji.
Z powyższych względów, konieczne jest systematyczne monitorowanie
stanu zdrowia uprawiających sport poprzez wykonywanie profilaktycznych
badań lekarskich. Pozwala to odpowiednio chronić organizm sportowca,
tak, aby w przyszłości zapobiec powstaniu niepełnosprawności lub istotnie
ją ograniczyć.
1.1.3. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z
uwzględnieniem jej prozdrowotnego charakteru.
1.1.4. Rozwijanie sportu szkolnego, w tym szkolnego współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży.
4.2.3. Zapewnienie wsparcia naukowo-badawczego oraz medycznego.
Liczba dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w
zakresie medycyny sportowej
2016 r.
170 000

2017 r.

2018 r.
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2019 r.

2020 r.

miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):
Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

19 833,128

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Narodowy
Fundusz
Zdrowia

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Ministerstwo Zdrowia
odpowiedzialna
za realizację:
Planowany koszt realizacji określono na podstawie wartości umów
Uwagi:
zrealizowanych w roku poprzednim (2015).
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KARTA NARZĘDZIA nr 31
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Koordynacja realizacji przez eksperckie podmioty zewnętrzne prac
badawczo-rozwojowych w obszarze sportu wyczynowego.
Usługa zlecona
Nie dotyczy

Syntetyczny
opis:

Projekty realizowane w ramach działalności badawczo-rozwojowej mają na
celu podnoszenie potencjału polskiego sportu na poziomie wyczynowym.
Projekty muszą mieć charakter wdrożeniowy i odpowiadać na potrzeby
badawczo-rozwojowe polskich związków sportowych.
Projekty do realizacji w danym roku wybierane są spośród zaopiniowanych
przez polskie związki sportowe propozycji jednostek badawczych i
oceniane
w
oparciu
o kryteria przyjęte za priorytetowe na dany rok.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

4.2.3. Zapewnienie wsparcia naukowo-badawczego oraz medycznego.

Miernik
realizacji:

Liczba projektów badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym,
zrealizowana w danym roku
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

5

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

600

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 32
Nazwa
narzędzia:

Opieka medyczna nad zawodnikami kadry narodowej w sportach
olimpijskich i paraolimpijskich oraz zawodnikami kadry narodowej
igrzysk głuchych.

Forma
realizacji:

Usługa zlecona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej –Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Zagadnienia ochrony zdrowia sportowców oraz zasady i zakres
finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych udzielanych
sportowcom regulują:
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 581, z późn.
zm.);
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń
gwarantowanych z
zakresu
ambulatoryjnej
opieki
specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413, z późn. zm.);
4) rozporządzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015
r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad
zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach
olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2225).
Realizacja polega na sprawowaniu i finansowaniu opieki medycznej nad
zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach
olimpijskich i paraolimpijskich oraz zawodnikami kadry narodowej igrzysk
głuchych. Świadczenia zdrowotne są realizowane i koordynowane przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek
Medycyny Sportowej w Warszawie

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

4.2.3. Zapewnienie wsparcia naukowo-badawczego oraz medycznego.

Miernik
realizacji:

Liczba świadczeń zdrowotnych udzielonych zawodnikom kadry narodowej
w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

28 467

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

1 787
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2019 r.

2020 r.

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 46)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Ministerstwo Zdrowia
odpowiedzialna
za realizację:
Finansowanie świadczeń zdrowotnych zawodnikom zakwalifikowanym do
kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk
głuchych. Liczba zawodników kadry narodowej w sportach olimpijskich i
paraolimpijskich objęta opieką zdrowotną przez SP ZOZ COMS do 2013 r.
utrzymywała się na stałym poziomie 7 000 osób. W 2014 i 2015 r. liczba ta
Uwagi:
wynosiła blisko 8100 zawodników i była wyższa w porównaniu z
wcześniejszymi latami o blisko 1100 zawodników. Od 2016 r. – w związku
z nowelizacją ustawy o sporcie – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych z budżetu państwa uzyskali zawodnicy kadry narodowej
igrzysk głuchych. Grupa zawodników kadry narodowej sportu
niesłyszących, według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. liczy 253 osób.
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KARTA NARZĘDZIA nr 33
Nazwa
narzędzia:

Wsparcie badań naukowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i
medycyny sportowej

Forma
realizacji:

Dotacja celowa na realizację zadania publicznego, Program Rozwój Sportu
Akademickiego
§ 7 Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sportu akademickiego
zawartego 28 września 2015 r. między Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
a Ministrem Sportu i Turystyki.
Program Rozwój Sportu Akademickiego realizowany jest w celu wsparcia
środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie kultury fizycznej,
sportu i medycyny sportowej. W jego ramach finansowane są projekty
obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego
oraz jego monitorowania, w szczególności mające na celu:
a) zapewnienie rozwoju badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu
szkolenia sportowego realizowanego w pierwszym rzędzie przez
jednostki realizujące program Akademickich Centrów Szkolenia
Sportowego,
b) wspieranie rozwoju badań dotyczących diagnostyki treningu
sportowego, oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na
wszystkich poziomach kariery sportowej,
c) wspieranie badań związanych z przygotowaniem sportowym
zawodników do docelowych imprez sportowych.
Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r., poz. 1620 oraz z 2015, poz. 249):
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów
tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96,
poz. 619, z późn. zm.),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności.
Do wniosku jednostka dołącza opinię podmiotu sportowego
zainteresowanego praktycznym wykorzystaniem wyników badań.

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji

4.2.3. Zapewnienie wsparcia naukowo-badawczego oraz medycznego.

Liczba finansowanych projektów badawczych
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Wartość
miernika
(planowana):

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

70

38

28

15

Wartość
miernika
(osiągnięta):

3 267,708
Koszt realizacji (budżet);
(planowany):
1 467,345
(FNiTP)

Finansowanie (w tys. zł)
2 061,562
1 317,567
(budżet);
(budżet);
786,313
70,350
(FNiTP)
(FNiTP)

200,571
(budżet)

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet państwa (cz. 28) / Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
Podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego ogłaszania konkursów.
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2020 r.

KARTA NARZĘDZIA nr 34
Nazwa
narzędzia:

Gromadzenie danych i analiz z obszaru sportu wyczynowego

Forma
realizacji:

Dotacja celowa na realizację zadania publicznego

Podstawa
prawna:

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
Wspieranie procesu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w obszarach
naukowo-diagnostycznym oraz metodyczno-szkoleniowym. Prace obejmują
m.in. sporządzanie raportów obejmujących ocenę stanu realizacji zadań
sportowych i szkoleniowych związanych z przygotowaniami do IO, raporty
o dorobku reprezentantów Polski w IO, mistrzostwach świata i Europy w
sportach olimpijskich oraz raporty z badań diagnostycznych
monitorujących proces szkolenia zawodników objętych przygotowaniami
olimpijskimi.

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

4.2.3. Zapewnienie wsparcia naukowo-badawczego oraz medycznego.
Liczba przygotowanych raportów, analiz i opracowań z zakresu wsparcia
przygotowań do igrzysk olimpijskich
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

100

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

1 600

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
70
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KARTA NARZĘDZIA nr 35
Nazwa
narzędzia:

Wsparcie rozwoju specjalistycznej infrastruktury sportowej na
potrzeby sportu wyczynowego

Forma
realizacji:

1) Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu
2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych COS

Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

1) Art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
2015 r., poz. 612, z późn. zm.),
2) § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia
2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (Dz. U. poz. 2252),
3) Art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
Działania realizowane są poprzez dofinansowanie budowy, remontów,
przebudowy, a także zakupów inwestycyjnych obiektów sportowych.
Realizowane są obiekty specjalistyczne, spełniające najwyższe standardy
międzynarodowe, niezbędne dla potrzeb centralnego szkolenia sportowego
oraz treningów zawodników uprawiających sport wyczynowo, pozwalające
na organizację ważnych zawodów i imprez sportowych rangi
ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Dofinansowaniem objęte są
m.in. inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych
aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe
prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania
inwestycyjne Instytutu Sportu.
Procedura udzielania dotacji w ramach „Programu inwestycji o
szczególnym znaczeniu dla sportu” przebiega dwuetapowo – I etapem jest
zakwalifikowanie zadania do Planu Wieloletniego (na podstawie
pozytywnie zaopiniowanego zgłoszenia inwestycji), II etapem jest ujęcie
inwestycji w Planie Rocznym i zawarcie umowy dotacji.
Inwestorzy realizujący zadania zawierają z polskimi związkami sportowymi
porozumienia o współpracy i zasadach udostępniania obiektów na potrzeby
szkolenia (na warunkach preferencyjnych).
4.2.3. Zapewnienie wsparcia naukowo-badawczego oraz
medycznego.
4.2.4. Zapewnienie specjalistycznej bazy treningowej.
4.3.1. Zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo-widowiskowej na
potrzeby organizacji międzynarodowych lub ogólnokrajowych imprez
sportowych.
Liczba zadań inwestycyjnych zrealizowanych w zakresie rozwoju
infrastruktury w sporcie wyczynowym
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2016 r.
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

25

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

163 000
FRKF
998 budżet

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Budżet państwa (cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Infrastruktury Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Montaż finansowy realizowanych zadań inwestycyjnych, oprócz środków z
dotacji MSiT, może obejmować dodatkowo następujące źródła:
- środki własne inwestora (podmioty należące do sektora finansów
publicznych
i podmioty spoza tego sektora), środki z innych dotacji (np. z UE, z
MNiSW,
z urzędów marszałkowskich), pożyczki/kredyty bankowe, emisja obligacji
Uwagi:
przez samorządy terytorialne.
Maksymalna wysokość wsparcia ze środków FRKF wynosi do 50%
wydatków kwalifikowanych (odstępstwo dla COS i Instytutu Sportu – do
99% oraz akademii wychowania fizycznego i inwestycji dotyczących szkół
mistrzostwa sportowego – do 70%).
W przypadku dotacji celowej ze środków budżetu państwa (przeznaczona
tylko na zadania inwestycyjne COS) dofinansowanie może wynieść 100%.
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KARTA NARZĘDZIA nr 36
Nazwa
narzędzia:
Forma
realizacji:
Podstawa
prawna:

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:

Opracowanie strategii rozwoju Centralnego Ośrodka Sportu do roku
2020
Zadanie realizowane przez instytucję gospodarki budżetowej – COS, w
uzgodnieniu z MSiT.
Nie dotyczy
W ramach realizacji celów PRS 2020 planowane jest szerokie
wykorzystanie potencjału Centralnego Ośrodka Sportu związanego z
posiadaną specjalistyczną bazą treningową. Stanowić to będzie także
zadość zaleceniom pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli wskazującej w
swoim wystąpieniu na konieczność określenia kierunków rozwoju i
dalszego funkcjonowania COS w okresie wieloletnim. Do końca marca
2016 r. planowane jest przekazanie przez jednostkę do akceptacji Ministra
finalnego projektu strategii rozwoju COS do roku 2020, zgodnej z
założeniami i celami PRS 2020.
4.2.4. Zapewnienie specjalistycznej bazy treningowej

Liczba opracowanych Strategii rozwoju COS do roku 2020
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

W ramach
pracy
bieżącej

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Kontroli i Nadzoru, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 37
Nazwa
narzędzia:

Wdrożenie systemu świadomego planowania kariery sportowej w
połączeniu ze ścieżką edukacyjną oraz karierą zawodową.

Forma
realizacji:

Program rozwoju kariery dwutorowej sportowców w latach 2015-2017

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)

Syntetyczny
opis:

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:
Miernik
realizacji:
Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

Celem narzędzia jest stworzenie i wdrożenie system świadomego
planowania kariery sportowej w połączeniu ze ścieżką edukacyjną oraz
karierą zawodową, które to działanie docelowo winno stanowić zadanie
własne polskich związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej o
zasięgu ogólnopolskim w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.
Narzędzie obejmuje trzy pierwsze lata tworzenia systemu, podczas których
głównym celem jest jego wdrożenie na poszczególnych poziomach kariery
sportowej oraz stopniowe merytoryczne przygotowanie związków do jego
kontynuacji po zakończeniu tego okresu. Narzędzie to jest realizowane
m.in. poprzez stworzenie profesjonalnej platformy internetowej, stworzenie
sieci referencyjnych specjalistycznych poradni zawodowych dla
sportowców oraz system szkoleń (praktyk) dla zawodników, ich rodziców,
trenerów, nauczycieli i działaczy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa
w czwartym, piątym i kolejnych latach jego realizacji winno dotyczyć
funkcjonowania platformy internetowej i wdrażania nowatorskich
rozwiązań w tym obszarze.
4.2.5. Wsparcie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego lub
nauki z karierą sportową.
4.2.6. Zapewnianie warunków dla godzenia edukacji i kariery sportowej
dzieci i młodzieży.
Łączna liczba osób (zawodników, trenerów, pracowników polskich
związków sportowych) objętych realizacją Programu rozwoju kariery
dwutorowej sportowców
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
5 000

7 500

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

1 200

1 700
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Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 38
Nazwa
narzędzia:

Wsparcie procesu ubiegania się o organizację międzynarodowych
imprez rangi mistrzowskiej

Forma
realizacji:

Działanie własne

Podstawa
prawna:

Nie dotyczy

Syntetyczny
opis:

Organizacja międzynarodowych imprez rangi mistrzowskiej na terenie
Polski jest jednym z najskuteczniejszych sposobów promocji nie tylko
polskiego sportu, ale również częścią procesu budowy marki Polska.
Ponadto organizacja tego typu wydarzeń przyczynia się pośrednio do
zwiększenia aktywności fizycznej obywateli.
W celu organizacji takich wydarzeń Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie
udzielało dotacji, a także odpowiednich, wymaganych przez daną
międzynarodową organizację sportową, rządowych gwarancji. Możliwym
sposobem wsparcia będzie również dofinansowanie delegacji
zagranicznych osób zaangażowanych w proces pozyskiwania i organizacji
dużych imprez sportowych.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

4.3.2. Wspieranie organizacji imprez rangi międzynarodowej

Miernik
realizacji:

Liczba udzielonych gwarancji rządowych związanych z obieganiem się o
organizację międzynarodowej imprezy sportowej
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

do
określenia
później
(marzec
2016)

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)
77

2019 r.

2020 r.

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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KARTA NARZĘDZIA nr 39
Nazwa
narzędzia:

Wsparcie organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej w Polsce

Forma
realizacji:

Program wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji
imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016.

Podstawa
prawna:

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Syntetyczny
opis:

Wspieranie stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, którym
międzynarodowa federacja sportowa, przyznała prawo organizacji imprezy
mistrzowskiej (mistrzostw świata/mistrzostw Europy) w Polsce.

Realizowane
kierunki
interwencji
PRS 2020:

4.3.2. Wspieranie organizacji imprez rangi międzynarodowej.

Miernik
realizacji:

Liczba zorganizowanych mistrzowskich imprez sportowych w Polsce
2016 r.

Wartość
miernika
(planowana):
Wartość
miernika
(osiągnięta):

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

11

Finansowanie (w tys. zł)
Koszt realizacji
(planowany):

5 000

Koszt realizacji
(osiągnięty):
Źródło
finansowania:

Budżet
państwa
(cz. 25)

Komórka
organizacyjna/
jednostka
Departament Sportu Wyczynowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki
odpowiedzialna
za realizację:
Uwagi:
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IV.
Tabela realizatorów narzędzi DI
PRS 2020
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

Narzędzie DI PRS 2020

Realizator

Prowadzenie działań w zakresie upowszechniania
sportu wśród dzieci i młodzieży
Prowadzenie działalności promującej sport w
społeczeństwie
Promocja tworzenia polityki w zakresie zdrowego
żywienia i aktywności fizycznej w szkołach
Promocja zdrowego stylu życia w szkołach
Organizacja szkolnego współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży
Wsparcie organizacji pozarządowych i innych
podmiotów uprawnionych w realizacji zadań z
zakresu rozwoju aktywności fizycznej oraz
aktywności turystyczno-rekreacyjnej osób
starszych
Prowadzenie działań w zakresie upowszechniania
sportu w społeczeństwie

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich,
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wsparcie działalności podmiotów
funkcjonujących w lokalnych środowiskach
sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich

Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej na potrzeby sportu dla
wszystkich
Działania popularyzujące turystykę aktywną oraz
działania na rzecz utrzymania i rozwijania
szlaków turystycznych.
Prowadzenie działań informacyjnych na rzecz
bezpiecznego uprawiania turystyki aktywnej.
Wsparcie projektów promujących aktywność
społeczną w obszarze sportu i aktywności
fizycznej
Realizacja programu kontroli antydopingowych
przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Infrastruktury Sportowej

Utrzymywanie akredytacji Światowej Agencji
Antydopingowej przez Zakład Badań
Antydopingowych Instytutu Sportu –
Państwowego Instytutu Badawczego
Prowadzenie działań edukacyjnych w obszarze
zapobiegania korupcji
w sporcie
Prowadzenie działań profilaktycznych w obszarze
bezpieczeństwa imprez sportowych
Prowadzenie działań w zakresie upowszechniania
sportu osób niepełnosprawnych
Prowadzenie działań na rzecz wypracowania
otoczenia prawnego bardziej sprzyjającego
rozwojowi sportu.
Opracowanie i rozpowszechnienie standardów
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Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich,

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Turystyki
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Biuro Ministra/Departament Kontroli i
Nadzoru
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Biuro Ministra

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Kontroli i Nadzoru.
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Biuro Ministra
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Prawny
Ministerstwo Sportu i Turystyki,

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

dobrego zarządzania w polskich związkach
sportowych.
Kształcenie i doskonalenie specjalistycznych kadr
sportu wyczynowego
Prowadzenie działań z zakresu kształcenia i
doskonalenia kadr sportowych
Określenie kryteriów dla wyboru sportów
strategicznych (o szczególnym potencjale w
zakresie upowszechniania sportu oraz promocji
Polski)
Koordynacja realizacji przez eksperckie podmioty
zewnętrzne badań społeczno-ekonomicznych w
obszarze sportu
Pozyskiwanie dobrych praktyk
międzynarodowych w zakresie polityki sportowej
Przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w
Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach
Głuchych oraz Mistrzostw Świata i Mistrzostw
Europy w sportach osób niepełnosprawnych
Przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w
Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata
oraz Mistrzostwach Europy w sportach
olimpijskich
Wsparcie indywidualnego toku przygotowań dla
najwybitniejszych sportowców
Przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w
międzynarodowych imprezach rangi
mistrzowskiej w sportach nieolimpijskich
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa
sportowego młodzieży

Departament Kontroli i Nadzoru

Opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą do
ukończenia 21. roku życia oraz zawodnikami
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Ministerstwo Zdrowia

Koordynacja realizacji przez eksperckie podmioty
zewnętrzne prac badawczo-rozwojowych w
obszarze sportu wyczynowego
Opieka medyczna nad zawodnikami kadry
narodowej w sportach olimpijskich i
paraolimpijskich oraz zawodnikami kadry
narodowej igrzysk głuchych
Wsparcie badań naukowych w zakresie kultury
fizycznej, sportu i medycyny sportowej
Gromadzenie danych i analiz z obszaru sportu
wyczynowego
Wsparcie rozwoju specjalistycznej infrastruktury
sportowej na potrzeby sportu wyczynowego
Opracowanie strategii rozwoju Centralnego
Ośrodka Sportu do roku 2020
Wdrożenie systemu świadomego planowania
kariery sportowej w połączeniu ze ścieżką

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego
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Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Biuro Ministra/Departament Sportu
Wyczynowego
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Biuro Ministra
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Biuro Ministra
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Infrastruktury Sportowej
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Kontroli i Nadzoru
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego

38.
39.

edukacyjną oraz karierą zawodową
Wsparcie procesu ubiegania się o organizację
międzynarodowych imprez rangi mistrzowskiej
Wsparcie organizacji imprez sportowych rangi
mistrzowskiej w Polsce
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Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego

V.
Zestawienie mierników realizacji
narzędzi DI PRS 2020

Nr
narzędzia
1
2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Miernik realizacji
Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w
programach upowszechniania sportu
Liczba odbiorców projektów promujących sport w
społeczeństwie
Liczba uczestników szkoleń dla nauczycieli i
dyrektorów szkół zainteresowanych tworzeniem
całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia
i aktywności fizycznej
Liczba szkół, które otrzymały Krajowy Certyfikat
„Szkoła Promująca Zdrowie” w danym roku
Liczba szkolnych wydarzeń sportowych
sprawozdana przez kuratorów oświaty
Liczba zrealizowanych zadań z zakresu aktywności
fizycznej oraz aktywności turystycznorekreacyjnych osób starszych
Liczba uczestników dofinansowanych zadań z
zakresu upowszechniania sportu różnych grup
społecznych i środowiskowych.
Wsparcie działalności podmiotów funkcjonujących
w lokalnych środowiskach sportowych
Liczba wybudowanych, przebudowanych lub
wyremontowanych obiektów sportowych na
potrzeby sportu dla wszystkich
Długość oznakowanych szlaków turystycznych
(w km)
Liczba uczestników imprez o charakterze
informacyjnym, związanych z bezpiecznym
uprawianiem turystyki aktywnej.
Liczba zrealizowanych zadań promujących
aktywność społeczną w obszarze sportu i
aktywności fizycznej
Liczba próbek pobranych do analizy od
zawodników i zwierząt (koni)
Liczba wykonanych analiz antydopingowych
Liczba uczestników szkoleń w zakresie profilaktyki
antykorupcyjnej dla środowiska sportowego.
Liczba ośrodków dla kibiców Programu „Kibice
Razem”
Liczba uczestników dofinansowywanych zadań z
zakresu upowszechniania sportu osób
niepełnosprawnych
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Wartość
docelowa
(2016 r.)
800 000
510 000

25

28
do
określenia
na
późniejszym
etapie
brak
możliwości
oszacowania
2 800 000
1 000
400
6 043,94
37 220
brak
możliwości
oszacowania
3320
4095
2302
12
74 000

Wartość
osiągnięta
(2016 r.)

18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34

35
36
37

Liczba zewaluowanych aktów prawnych w obszarze
sportu
Liczba opracowanych i przekazanych do wszystkich
polskich związków sportowych Zasad dobrego
zarządzania
Liczba uczestników kursów w ramach kształcenia i
doskonalenia kadr sportu wyczynowego
Liczba uczestników działań z zakresu kształcenia i
doskonalenia kadr sportowych
Liczba opracowanych i wdrożonych systemów
priorytetyzacji sportów
Liczba zrealizowanych prac o charakterze
badawczo-analitycznym w obszarze sportu
Liczba skatalogowanych dobrych praktyk
międzynarodowych w zakresie polityki sportowej
Liczba zawodników kadry narodowej w sportach
osób niepełnosprawnych objęta zorganizowanym
szkoleniem sportowym
Liczba zawodników kadry narodowej w sportach
olimpijskich objęta zorganizowanym szkoleniem
sportowym
Liczba zawodników objętych indywidualnym
tokiem przygotowań
Liczba zawodników kadry narodowej w sportach
nieolimpijskich objęta zorganizowanym szkoleniem
sportowym
Liczba dzieci i młodzieży objęta zorganizowanym
systemem szkolenia sportowego
Liczba dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną
opieką zdrowotną w zakresie medycyny sportowej
Liczba projektów badawczo-rozwojowych o
charakterze wdrożeniowym, zrealizowana w danym
roku
Liczba świadczeń zdrowotnych udzielonych
zawodnikom kadry narodowej w sportach
olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
Liczba finansowanych projektów badawczych
Liczba przygotowanych raportów, analiz i
opracowań z zakresu wsparcia przygotowań do
igrzysk olimpijskich
Liczba zadań inwestycyjnych zrealizowanych w
zakresie rozwoju infrastruktury
w sporcie wyczynowym
Liczba opracowanych Strategii rozwoju COS do
roku 2020
Łączna liczba osób (zawodników, trenerów,
86

brak
możliwości
oszacowania
1
455
brak
możliwości
oszacowania
0
5
10
1 020

8 100
118
2 000
38 000
170 000
5

28 467
70
100

25
1
5 000

38
39

pracowników polskich związków sportowych)
objętych realizacją Programu rozwoju kariery
dwutorowej sportowców
Liczba udzielonych gwarancji rządowych
związanych z obieganiem się o organizację
międzynarodowej imprezy sportowej
Liczba zorganizowanych mistrzowskich imprez
sportowych w Polsce
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2
11

