
Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego dot. 

Projektu „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim” 

Świdnica, 28 maja 2018 r. 

 

Uczestnicy: 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Iwona Krawczyk, Paweł Rańda, Łukasz Panfil, 

Paulina Gibek, Arkadiusz Chlebda, Ryszard Burdek, Radosław Werner, Krzysztof Śmietanka, Ryszard 

Szram, Jan Szymczak, Szymon Chojnowski, Zygmunt Worsa, Ryszard Pycz, Kazimierz Szydełko,                       

Dariusz Jaworski, Monika Zalos, Ryszard Kielar, Elżbieta Gaszyńska, Marek Chmielewski, Adam 

Wolniak, Przemysław Radoszeski,  Jerzy Żądło, Arkadiusz Dybiec, Zenon Król, Wiesław Witkowski, 

Anna Pitura, Dorota Fortuna-Rataj, Adam Górecki, Joanna Imiela 

Program spotkania: 

1. Powitanie 

2. Prezentacja projektu Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim 

3. Dyskusja 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczął Pan Paweł Rańda – Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki 
UMWD, witając wszystkich przybyłych uczestników na czwartym, ostatnim spotkaniu 
konsultacyjnym projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”.  
 
Tytułem wstępu do prezentacji pokreślił, że zamierzeniem było stworzenie pewnego systemu, 
który pozwoli na zasadzie połączeń stworzyć warunki w różnych obszarach sportu 
profesjonalnego, w którym to systemie chcemy dobrych warunków do trenowania, 
szerokiego udziału w sporcie, jeszcze większego popularyzowania i zaciągu młodych adeptów 
sportu, a wreszcie chcemy akceptacji społecznej aby z realizacją tych działań sportowych 
identyfikowali się mieszkańcy lokalnie ale i w skali województwa. 
 
Następnie poprosił o zabranie głosu Panią Wicemarszałek Iwonę Krawczyk. Tytułem wstępu 
Pani Wicemarszałek przedstawiła podłoże organizacji konsultowanego Programu. 
Aktualizowana obecnie Strategia Rozwoju Dolnego Śląska nie zawiera w swej treści słowa 
sport, nie odnosi się do obszaru sportu ani kultury fizycznej. A co za tym idzie pojawiały się 
trudności w realizowaniu kolejnych projektów z obszaru sportu. To nie będzie tak, że ten 
Program rozwoju sportu zapewni dla wszystkich środki finansowe i odpowie na wszystkie 
problemy w regionie. Chcemy aby Program rozwoju sportu stał się integralną częścią Strategii 
Rozwoju DŚ do roku 2030. Rok 2018 to kolejny rekordowy rok gdzie przeznaczyliśmy na 
obszar sportu 23 miliony złotych i już zwiększyliśmy budżet o kolejny 1 milion złotych                
z przeznaczeniem na wsparcie klubów sportowych z najwyższej ligi rozgrywkowej, chcemy 
stworzyć przy nich zaplecze młodzieżowe. 
 
 



Prezentację przedstawił Pan Łukasz Panfil – przedstawiciel grona ekspertów. Rozpoczął od 
omówienia misji i wizji rozwoju sportu na Dolnym Śląsku, cztery elementy. Pierwszy element 
to kreowanie Dolnego Śląska jako wyjątkowego miejsca realizacji karier sportowych, z niego 
wynika kolejny -  kreowanie potrzeby aktywności sportowej jako prozdrowotnego stylu życia, 
następnie stymulowanie procesów integrujących społeczność i pogłębiania poczucia 
identyfikacji z regionem i z niego wynika  promowanie Dolnego Śląska jako regionu 
gościnnego i tolerancyjnego. Konsekwentna realizacja tych wszystkich elementów zapewni 
nam pozycję lidera w tej części Europy – podkreślił ekspert. 
 

Następnie przedstawił wybrane mocne i słabe strony sportu, których w omawianym 
dokumencie zostało zaprezentowanych kilkanaście oraz szanse i zagrożenia otoczenia 
sportu. Przechodząc do mocnych stron dolnośląskiego sportu wymienił rozwój oferty 
klubów, który uwidacznia się między innymi we wzroście liczby trenerów i instruktorów         
w klubach sportowych oraz wzroście liczby członków klubów sportowych i osób ćwiczących. 
Jedną ze słabych stron jest to, że w żadnej dyscyplinie sportu i wymiarze kultury fizycznej        
i sportu Dolny Śląsk nie jest niekwestionowanym liderem w Polsce, inną zauważaną słabością 
są problemy finansowania sportu, m.in. niedostatek finansowania przez sponsorów 
prywatnych wiodących dyscyplin sportu, pomimo korzystnej sytuacji gospodarczej na terenie 
Dolnego Śląska a  rezerwa w Polsce takiego sponsoringu to kwota 900 mln złotych, ogromna 
kwota do zagospodarowania, w dzisiejszych czasach firmy nie widzą uzysku w sponsoringu.  
 
W kolejnym kroku Pan Panfil przeszedł do omówienia obszarów strategicznego zarządzania 
sportem podkreślając, że budując ten program rozwoju sportu jako proces zarządzania 
twórcy określili pola, funkcje i główne priorytety i na tej podstawie stworzyli 5 grup celów 
strategicznych.  
 
Pierwsze pole to pole kompetencji sportowych  z poszerzeniem tych kompetencji również 
społecznych  i tu przykład szkoły mistrzostwa sportowego w Karpaczu, której sportowcy 
odnosi sukcesy ale ich kariery sportowe i społeczne nie pozwalają na kontynuację edukacji,    
w dogodnych warunkach na realizację procesu treningowego i w słabych stronach ci 
sportowcy przechodzą do innych województw a czasem wyjeżdżają zagranicę, gdzie mają 
lepsze warunki do rozwoju kariery. 
 
Drugie pole celów strategicznych to dostęp do sportu, lepsze uczestnictwo w sporcie poprzez 
budowę i modernizację zamkniętych i otwartych obiektów sportowych w naszym regionie.  
 
Trzecim polem celów strategicznych jest organizacja sportu poprzez priorytetowe obszary 
działań, tj. organizowanie imprez sportowych o charakterze powszechnym, imprez 
sportowych krajowych i międzynarodowych, efektywne zarządzanie instytucjami  
sportowymi celem integrowania wokół nich społeczności lokalnych oraz wdrażanie 
projektowego zarządzania sportem. Tutaj dobrym przykładem działań mogą być akademie: 
zapoczątkowana w 2017 roku Dolnośląska Akademia Siatkówki, która w roku bieżącym jest 
kontynuowana a kolejne akademie właśnie się „narodziły”, Dolnośląska Akademia Kolarska     
i Dolnośląska Akademia Piłki Ręcznej, akademie stanowią  platformę pomiędzy klubami          
a związkiem na szczeblu wojewódzkim. 
 
Przechodząc do slajdu dotyczącego strategicznego zarządzania sportem Pan Panfil pokreślił, 



że chcielibyśmy aby sport i rozwój sportu na Dolnym Śląsku postrzegany był jako proces 
strategicznego zarządzania. Jako proces, który ma wspólną odpowiedzialność. Samorząd 
potrzebuje partnerów, współpracy z klubami, związkami aby realizować obszary działań. 
Przed nami wybór takich partnerów, którzy chcą podjąć wspólne działania w tym rozwoju. To 
jest proces i to co sobie dziś stawiamy do realizacji w 2018 roku będzie ewaluowało w latach 
kolejnych. 
 
Następnie omówił cele strategiczne, a w nich działania i inwestycje inicjowane lub 
podejmowane przez Samorząd Województwa. W budowie i modernizacji infrastruktury 
sportowej na lata 2018-2020 zaplanowano do realizacji m.in. inwestycje strategiczne dla 
polskiego sportu: budowę Dolnośląskiego Centrum Sportu - Jakuszyce w Szklarskiej Porębie, 
budowę Hali Lekkoatletycznej we Wrocławiu (na terenie Akademii Wychowania Fizycznego) 
oraz budowę Polskiego Centrum Narciarstwa Zjazdowego w Karpaczu. Oprócz nich 
kontynuowany jest i będzie w latach kolejnych programu Dolnośląski Delfinek oraz  Program 
Poprawa bazy sportowej.  
 
Następnie przeszedł do omówienia drugiego obszaru celów strategicznych, czyli rozwoju 
sportu profesjonalnego – i tu działania samorządu jakim są: stypendia dla sportowców, 
nagrody za osiągnięcia sportowe, które mają wzmocnić rozwój sportowców, akademie 
sportowe, w tym roku ruszają nowe akademie już wcześniej wspomniane: Dolnośląska 
Akademia Kolarska i Dolnośląska Akademia Piłki Ręcznej. Kolejnym obszarem działań jest 
wsparcie profesjonalnych klubów. Tu Pani Krawczyk dodaje, że mamy zaplanowane na to 
działanie 900 tysięcy złotych i będziemy budować przy profesjonalnych klubach sportowych 
zaplecze młodzieżowe. 
 
W tym miejscu prezentacji, głos zabrał Pan Szymon Chojnowski (Zastępca Prezydenta Miasta 
Świdnica), który z uwagi na liczne obowiązki w urzędzie miasta poprosił o możliwość 
zgłoszenia swoich uwag. Zgłosił dwie kwestie. Pierwsza kwestia dotyczyła potrzeby 
modernizacji kompleksów obiektów  sportowych na terenie Świdnicy, za przykład podał 
basen otwarty w Świdnicy. Drugą potrzebą, w odpowiedzi na wzmożoną popularność 
biegania masowego, jest  budowy sieci ścieżek/tras biegowych w regionie Świdnicy.  
 
Odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor Rańda, stwierdzając że budowa ścieżek i tras biegowych  
może być dofinansowana w ramach zadania Poprawa bazy sportowej. Pani Wicemarszałek 
Krawczyk także potwierdziła, że to dobry impuls, aby to przemyśleć i niezależnie od tras 
rowerowych BlueVelo zainicjować te działania zgłoszone przez Pana Chojnowskiego.  
 
Następnie kontynuowano dalszą cześć prezentacji. W grupie celów strategicznych z obszaru: 
Popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i rekreacyjnego Pan Panfil przedstawił takie 
działania jak: szkolenie sportowe, popularyzacja sportu w różnych środowiskach, wsparcie 
imprez sportowych i popularyzacja dyscyplin sportowych.    
 
W grupie celów strategicznych z obszaru: Promowanie społecznych aspektów sportu 
(profilaktyka, zdrowie, medycyna sportu, rehabilitacja) omówił działania i inwestycje 
samorządu takie jak: szkolenia dla osób zajmujących się społecznymi aspektami sportu, 
wspieranie akcji i eventów promujących zdrowy styl życia oraz profilaktykę, stworzenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Kadr Dolnośląskich, stworzenie platformy 



komunikacji pomiędzy placówkami profilaktyki zdrowotnej  i ludźmi chcącymi podjąć się 
aktywności fizycznej w sposób racjonalny. Tu nawiązał do ścieżek/tras biegowych zgłoszonych 
przez Pana Prezydenta Świdnicy jako inicjatywy lokalnej samorządu lokalnego. 
 
W ostatnim z grupy celów, czyli: Poprawie ekonomicznych i marketingowych aspektów sportu   
Pan Panfil podkreślił między innymi, że znalazły się tu grupy działań i inwestycji, w realizacji 
których wymagane i oczekiwane jest łączenie swoich sił, potencjałów, tworzenie takich 
wspólnych wydarzeń sportowych, które łączą ludzi biznesów.  
 
Następnie przedstawił prognozę finansowania rozwoju sportu, gdzie na omówione wcześniej 
działania zaplanowano blisko 300 mln złotych na lata 2018-2020 zarówno na inwestycje 
twarde i działania miękkie. Finansowanie może się zmieniać, jest elastyczne, pokazuje 
różnorodne źródła finansowania, nie bazujemy na środkach finansowych tylko z jednego 
źródła.  
 
Omawiając  proces monitoringu, jaki został zaplanowany w tym dokumencie ekspert zaprosił 
uczestników spotkania do włączenia się w ten proces, który jest ciągły i za każdym razem i na 
każdym etapie chcielibyśmy aby te wnioski i rekomendacje były realizowane – dodał na 
koniec. 
 
Gos zabrała pani Wicemarszałek.  Dodała, że prace nad tym dokumentem trwały prawie rok. 
Poprosiła Pana Rańdę o wymienienie grona osób, które były zaangażowane w stworzenie 
tego dokumentu. Został przedstawiony skład zespołów eksperckich, następnie skład osób, 
które przyjęły zaproszenie do udziału w komitecie honorowym. Naszym zamierzeniem był tak 
dobrać reprezentację, taki skład zespołów i komitetu honorowego aby zapewnić 
różnorodność i złożoność doświadczeń i opinii.  
Pani Wicemarszałek poprosiła zebranych, którzy najlepiej znajdą deficyty w swoich 
środowiskach i zasugerowali o zgłaszanie twórcom dokumentu tego, co powinno się jeszcze 
znaleźć w tym dokumencie.  
 
W tym miejscu Pani Wicemarszałek zaprosiła uczestników spotkania do dyskusji. 
 
Dyskusja: 
 
Pan Adam Górecki (Wójt Gminy Czarny Bór) – zgłasza wniosek o utworzenie akademii 
sportów zimowych, a dotyczy to biathlonu i narciarstwa biegowego. W Czarnym Borze 
powstaje Ośrodek Biathlonowy, finansowany z ministerstwa. Drugim wnioskiem jest 
utworzenie akademii zapasów, są tradycje i sukcesy w zapasach na Dolnym Śląsku, brakuje 
akademii. 
Wójt zadaje także pytanie o  metodologię przyznawania środków na wspieranie sportu 
profesjonalnego, podając przykład że na sport powszechny są przeznaczane środki finansowe  
2-3 krotnie większe niż na sport profesjonalny, jak chcemy zostać liderem w sporcie 
profesjonalnym jeśli jego finansowanie jest mniejsze niż nakłady na sport powszechny.  
Wicemarszałek udziela odpowiedzi - wskazując ustawę o samorządzie województwa  
  



i obszary, które samorząd może dofinansowywać. Sporty zimowe był już dofinansowywane w 
latach ubiegłych, podaje przykład modernizacja i rozbudowę Jamrozowej Polany.  
W odpowiedzi na nowe akademie Pani Wicemarszałek podkreśla, że to pomysł związku jest 
dofinansowywany, w tym roku był już taki konkurs i powstały dwie nowe akademie a jedna 
akademia - piłki siatkowej jest kontynuowana. 
 
Na wniosek Pana Wójta odnośnie odwrócenia proporcji sportu profesjonalnego do sportu 
powszechnego – odpowiedzi udziela Pan Dyrektor Rańda, podkreślając, że aby znaleźć i 
wychować mistrzów w danej dyscyplinie sportu trzeba przeznaczenia dużych środków 
finansowych na sport powszechny, na potencjał na dole piramidy. A we wsparciu sportu 
profesjonalnego chodzi głównie o wsparcie klubów i związków sportowych od młodzika do 
młodzieżowca (10 lat ) i koszty trenera, bazy sportowej poprzez np. programy poprawa bazy 
sportowej czy program upowszechniania. 
 
Pan Zygmunt Worsa (Starosta Świdnicki) – odnosi się do wypowiedzi Pana Wójta. Wyjaśnia 
pojęcie sportu profesjonalnego. Ci zawodnicy, którzy są w sporcie wyczynowym są 
utrzymywani przede wszystkim ze środków ministerstwa.  Zadaniem samorząd województwa 
nie  jest finansowanie indywidualnych karier zawodników profesjonalnych.  
 
Pan Adam Wolniak (Wójt Gminy Dzierżoniów) – zabiera głos - dla małych gmin, obszarów 
wiejskich ważnym jest stworzenie dzieciom i młodzieży bezpiecznych miejsc do uprawiania 
sportu, zapewnić dobrze przygotowanych merytorycznie i praktycznie trenerów oraz  
instruktorów aby kształciły te przyszłe perełki. Widzi problem w niedostatecznej wciąż bazie 
sportowej w gminach, podaje przykład swojej Gminy Dzierżoniów, gdzie brakuje 
profesjonalnych hal sportowych, koszt przewożenia dzieci i młodzieży do obiektów 
sportowych jest ogromny.  
Podaje także przykład możliwości uprawiania dyscypliny sportu jaką jest unihokej, który jest 
skierowany do każdego wieku, do małej grupy osób, można go uprawiać w każdym miejscu. 
 
Następnie głos zabiera Pan Dariusz Jaworski (Młodzieżowy Klub Sportowy „Gryf Świdnica”) 
zgłaszając wniosek o wsparcie na dofinansowanie wynagrodzeń kadry trenerskiej piłki nożnej 
argumentując, że  w małych klubach nie można wszystkiego finansować ze składek rodziców. 
Odpowiedź Pani Krawczyk – odsyła do ustawy o samorządzie województwa o możliwych 
formach wsparcia. Podaje przykład swoich spotkań z prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej, który szukał chętnych szkół aby uruchomić w  nich dodatkowe zajęcia piłki nożnej, na 
które miał środki finansowe, chętnych nie było. Drugi przykład – wnioski samorządowców z 
wcześniejszych spotkań konsultacyjnych – aby w klasach I-III na 1 godzinę w tygodniu zajęcia 
prowadził trener lub nauczyciel wychowania fizycznego, który jest profesjonalnie 
przygotowany do tych zajęć.  Na dzisiaj nie widzę możliwości aby samorząd wojewódzki 
wspierał finansowo trenerów piłki nożnej.  
 
Głos zabrała Pani Paulina Gibek (kierownik Działu Sportu i Rekreacji, UMWD), która 
argumentuje że samorząd województwa nie ma możliwości wspierania finansowego 
trenerów, to jest zadanie własne gminy i ministerstwa, np. dedykowany Program Klub. 
Samorząd województwa może wspierać trenerów między innymi poprzez takie kompleksowe 
programy jakimi są akademie sportowe, gdzie jest możliwość udoskonalania warsztatu 
trenerskiego.  



 
Pan Zenon Król (Kamienna Góra) – zgłasza problem, który widzi w sporcie szkolnym. Widzi 
słabą kondycję dzieci i młodzieży, coraz mniej dzieci bierze udział w zawodach sportowych, 
nie ma współpracy pomiędzy szkołami a szkolnym związkiem sportowym. Dyrektorzy szkół 
nie pozwalają wyjeżdżać na zawody sportowe, jeśli nie będzie sportu szkolnego to nie będzie 
potem sportu profesjonalnego.  
Odpowiedzi udziela Pan Paweł Randa – wszystko zależy od ministerstwa, który marginalizuje 
rolę sportu szkolnego, tu tkwi problem. 
 
Pan Jerzy Żądło (ŚOSiR) – patrząc na inwestycje, które wspierają samorząd województwa 
zadaje pytanie - co się dzieje i co zrobić ze skocznią średnią i małą w Karpaczu, które teraz 
niszczeją. Młodzież powinna ćwiczyć na tych obiektach. Kolejny problem to brak trenerów w 
tym zakresie oraz duże środki finansowe na wyposażenie jednego skoczka narciarskiego. 
Odpowiedź Pani Krawczyk – w tym zakresie dużo się dzieje, podaje przykład 
przygotowywanej olimpiady młodzieży, która nie odbyła się w tym roku tylko z powodu braku 
śniegu. Do dyskusji włącza się także Paweł Rańda, który wskazuje, że patrząc na zaniedbania 
ubiegłych lat na poziomie centralnym nie jesteśmy w stanie odbudować „polskiego” sportu w 
przeciągu kilku lat tu w regionie.  
 
Pan Zbigniew Worsta zabiera głos argumentując, że najważniejszy jest człowiek. Opowiada o 
swoich działaniach w lekkiej atletyce, o trenerach m.in. Pawła Fajdka. Nie możemy narzekać 
na Dolnym Śląsku na bazę, nie ma praktycznie gminy, miasta, powiatu gdzie nie ma stadionu, 
pełnowymiarowej hali, basenu. Podpowiada co zrobić aby wspierać rozwój sportu na swoim 
terenie.  
 
Pan Ryszard Pycz (Boks Polonia) – zgłasza problem w zakresie medycyny sportowej. Żeby 
zawodnik mógł startować w zawodach musi przejść badania, które odpowiednio kosztują 
(min. 500 zł). Czy samorząd województwa mógłby pomoc w tej kwestii, przekazać ten 
problem dalej. Przychodnia sportowa przyznała tylko 6 miejsc dla klubu a zawodników jest 
więcej.  
Pani Wicemarszałek Iwona Krawczyk odpowiada - trzeba szukać rozwiązań i partnerów gdzie 
organem prowadzącym jest samorząd województwa i podaje przykład klubu Viktoria 
Wałbrzych, potem Aqua Zdrój. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze przez 
okres całego roku z całym zapleczem, z lekarzami, rehabilitantami objęło wsparcie wszystkie 
grupy młodzieżowe, nie tylko interwencji w przypadku kontuzji ale także raz na kwartał 
spotkanie i sprawdzanie zawodników pod kątem zdrowia.  
 
W tym miejscu z braku innych pytań i uwag Pani Wicemarszałek zakończyła dyskusję oraz 
spotkanie dziękując osobom zebranym w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy za 
udział w konsultacjach, zachęcając do zgłaszania i przesyłania swoich uwag do dokumentu. 
 
 
Opracowanie: 
Dział Sportu i Rekreacji, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Departament Rozwoju Regionalnego 
 


