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I. WSTĘP
Motto:
„Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju
człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej
ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała - stanowiące z pewnością
niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca - przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce
antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe
współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację.”
Jan Paweł II,

Kraków – dawna stolica Polski, miasto Królów i wielkich Świętych narodu
Polskiego, rozpoznawalny na całym świecie jako ośrodek kultury i myśli naukowej, dzięki
wybitnym postaciom oraz unikalnemu potencjałowi wielowiekowej spuścizny kulturowocywilizacyjnej stał się prekursorem i odegrał również istotną rolę w rozwoju
różnorodnych form wychowania fizycznego na ziemiach polskich.
Już w drugiej połowie XIX w. w Krakowie powstały stowarzyszenia, które rozwijały
zdrowie i sprawność młodzieży polskiej, pogłębiały poczucie odrębności narodowej,
rozwijały patriotyzm i przygotowywały do walki o niepodległość Polski.
Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach krakowskiego sportu, kiedy powstało
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Odgrywało wielką rolę w całym ruchu sokolim
i obok Lwowa, gdzie ruch się narodził, było najsilniejszym ośrodkiem sokolim w Galicji.
Natomiast w roku 1889 dr Henryk Jordan - wybitny lekarz, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zatroskany o stan zdrowotny mieszkańców Krakowa założył nieopodal
Błoń pierwszy europejski park gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, w którym mieściły się
liczne obiekty sportowe. Park nazwany później Jego imieniem, stał się wzorem dla
wielu powstających w Polsce tzw. ogródków jordanowskich, propagujących rozwój
fizyczny. To właśnie dr Jordan, u schyłku XIX w., przywiózł z Wiednia skórzany, okrągły
worek i tak w Krakowie, na Błoniach narodziła się „wielka piłka”. To tutaj, w 1894 r.
rozegrano pierwszy mecz futbolowy, w 1897 r. odbyły się pierwsze w Polsce zawody
lekkoatletyczne, a kilkanaście lat później, w 1906 r. powstały najstarsze i jedne
z najbardziej znanych - polskie kluby sportowe – Cracovia, Wisła oraz Juvenia Kraków.
Również w Krakowie, w 1909 r. założony został prężnie działający Akademicki Związek
Sportowy, jedna z najstarszych organizacji sportowych w Polsce. 12 października 1919
roku w Krakowie powstał Polski Ruch Olimpijski. Grupa działaczy turystycznych,
lekkoatletycznych oraz narciarskich, która dzień wcześniej założyła Polski Związek
Lekkiej Atletyki, utworzyła Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich (Polski
Komitet Igrzysk Olimpijskich), który nosił tę nazwę do roku 1924. Warto również
wspomnieć, że pierwszym prezesem założonego w 1919 r. Polskiego Związku Piłki
Nożnej został znany działacz Cracovii, dr Edward Cetnarowski, a pierwszą siedzibą PZPN
był Kraków.
Na przestrzeni lat, z Krakowa i krakowskich klubów sportowych wywodzi się wielu
wybitnych sportowców, uczestników i medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata
czy Europy.
O dzisiejszym potencjale Krakowa stanowią z jednej strony jego kultura i tradycje, cała
historyczna, materialna i duchowa spuścizna, z drugiej zaś – nowoczesność, dynamizm
i niepowtarzalna atmosfera tworzona przez ludzi, co w świadomości Polaków
i Europejczyków czyni miasto metropolią o ponadregionalnym znaczeniu.
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Kraków jest miastem dynamicznego rozwoju, co ma swoje odzwierciedlenie m.in.
w tworzeniu i rozwijaniu bazy sportowej. Dwa nowe stadiony, wielkoformatowa hala
sportowa, centrum kongresowe u stóp Wawelu – to osiągnięcia tylko ostatnich kilku lat.
Kraków pretenduje do miana wiodącego ośrodka sportowego w Polsce
i Europie. W ostatnich latach miasto gościło trzy wiodące reprezentacje narodowe:
Anglii, Włoch oraz Holandii podczas EURO 2012, było organizatorem meczów fazy
grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r., Mistrzostw Świata
w Hokeju na Lodzie Dywizji IA
- dzięki nowo wybudowanej hali widowiskowosportowej – „Tauron Arena Kraków”, Kraków posiada też unikatowy tory do kajakarstwa
górskiego „Kolna” wraz z zapleczem oraz
sieć zmodernizowanych boisk
wielofunkcyjnych i tzw. „Orlików”. To wszystko stwarza przed naszym miastem nowe
możliwości, które należy odpowiednio wykorzystać.
Kraków jest miejscem naturalnej i efektywnej synergii sportu, kultury i dziedzictwa,
czego wyrazem były przyznane tytuły Europejskiej Stolicy Kultury i Europejskiego Miasta
Sportu.

I.1. KIERUNKI ROZWOJU SPORTU W POLSCE
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach wolności i praw ekonomicznych,
socjalnych i kulturalnych, w artykule 68 ust. 5 stanowi: „Władze publiczne popierają
rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”.
Sport jest składową polityki społecznej nowoczesnego państwa. Nakłady poniesione na
rozwój sportu, na edukację sportową i promowanie dobrych nawyków aktywności
fizycznej są nakładami skierowanymi na promowanie zdrowego i sprawnego
społeczeństwa. Z tych względów Państwo jest żywotnie zainteresowane rozwojem
i upowszechnieniem sportu.
W dniu 31 sierpnia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Sportu do roku
2020, w którym określona została wizja: „Aktywne i zdrowe społeczeństwo, które ma
wykształcony nawyk podejmowania aktywności fizycznej dostatecznie często
i intensywnie, aby dzięki temu móc dłużej cieszyć się życiem w zdrowiu, a tym samym
zarówno zwiększyć poziom zadowolenia z życia, jak i obniżyć koszty społeczne związane
z prowadzeniem niezdrowego trybu życia”. Jej realizacja następować będzie poprzez
strategiczne działania podejmowane w obszarze sportu.
W związku z powyższym, jako główny cel działania w Programie przyjęto tworzenie
warunków
(infrastruktury,
oferty,
struktury
organizacyjnej)
dla
rozwoju
i upowszechniania sportu oraz promocja aktywności fizycznej (zdrowego i aktywnego
stylu życia) pozytywnie wpływającej na zdrowie.
Realizacja wskazanego celu głównego następuje poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Zapewnienie

warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności
fizycznej na każdym etapie życia, w tym priorytety:

1.1. Kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz podnoszenie
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez:
3
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1.1.1. Zapewnianie
niezbędnej
ogólnodostępnej
infrastruktury
sportowej
i rekreacyjnej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
1.1.2. Zapewnianie ogólnodostępnej oferty zajęć sportowych sprzyjających
zrównoważonemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży.
1.1.3. Promocję 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.

1.2. Promocja oraz ułatwianie godzenia aktywności fizycznej osób dorosłych

z nauką oraz życiem zawodowym i osobistym, poprzez:
1.2.1. Promocję
podejmowania
aktywności
fizycznej
osób
dorosłych
z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań (nauka, praca, rodzina).
1.2.2. Tworzenie warunków oraz oferty aktywności fizycznej blisko miejsca
zamieszkania.

1.3. Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób starszych poprzez

aktywność fizyczną, poprzez:
1.3.1. Tworzenie dedykowanej oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób
starszych.

1.4. Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej podejmowaniu aktywności

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

2. Wykorzystanie

sportu

na

rzecz

budowy

kapitału

społecznego,

w tym priorytety:

2.1. Wspieranie aktywności społecznej w obszarze sportu, poprzez:
2.1.1. Wsparcie wolontariatu sportowego.
2.1.2. Wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalnych centrów aktywności.

2.2. Przeciwdziałanie
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promocja
pozytywnych wartości kształtowanych przez sport, poprzez:
Przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji w sporcie.
Zwalczanie dopingu w sporcie.
Zwalczanie korupcji w sporcie oraz ustawiania zawodów sportowych.
Wspieranie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych.
Promocję pozytywnych wartości kształtowanych przez sport.
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2.3. Wspieranie włączenia społecznego poprzez sport, poprzez:
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. Zwiększenie partycypacji kobiet w sporcie.

3. Poprawa

warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju sportu oraz zwiększenie
dostępności wykwalifikowanych zasobów kadrowych, w tym priorytety:

3.1. Usprawnienie systemu organizacyjnego oraz zasad finansowania sportu,
poprzez:
3.1.1. Optymalizację zasad
w obszarze sportu.

współpracy

pomiędzy

podmiotami

działającymi

3.2. Zapewnienie otoczenia prawnego sprzyjającego rozwojowi sportu, poprzez:
3.2.1. Ewaluację przepisów organizacyjno-prawnych odnoszących się do obszaru
sportu.

3.3. Upowszechnienie zasad dobrego rządzenia w obszarze sportu, poprzez:
3.3.1. Wprowadzenie i monitorowanie standardów jakości w zarzadzaniu
organizacjami sportowymi.
3.3.2. Podniesienie jakości i efektywności zarządzania obiektami sportowymi.

3.4. Przyjęcie zasad skutecznej współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki

z polskimi związkami sportowymi, poprzez:
3.4.1. Określenie przejrzystych zasad finansowania zadań realizowanych przez
polskie związki sportowe.
3.4.2. Stworzenie kompleksowych strategii rozwoju poszczególnych sportów lub grup
sportów.

3.5. Poprawa dostępności wysoko wykwalifikowanych kadr w sporcie, poprzez:
3.5.1. Podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego
oraz trenerów, instruktorów i animatorów sportu.

3.6. Prowadzenie polityki sportowej opartej na faktach, poprzez:
3.6.1. Identyfikację sportów o największym potencjale w zakresie upowszechnienia
aktywności fizycznej lub promocji Polski na arenie międzynarodowej.
3.6.2. Prowadzenie i wykorzystywanie w procesie decyzyjnym działań badawczych,
analitycznych i ewaluacyjnych.
3.6.3. Wykorzystywanie rekomendacji międzynarodowych na rzecz optymalizacji
krajowej polityki sportowej.
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4. Wykorzystanie

potencjału sportu na
upowszechnienia aktywności fizycznej
międzynarodowej, w tym priorytety:

poziomie wyczynowym na rzecz
lub promocji Polski na arenie

4.1. Wzmocnienie

roli polskich związków sportowych jako podmiotów
odpowiadających kompleksowo za rozwój i popularyzację dedykowanych
sportów, poprzez:
4.1.1. Wzmocnienie roli polskich związków sportowych jako podmiotów
odpowiedzialnych również za upowszechnianie uprawiania sportu.
4.1.2. Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych.

4.2. Zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju sportów o największym
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

potencjale w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej lub promocji
Polski na arenie międzynarodowej, poprzez:
Wsparcie procesu treningowego w sportach o największym potencjale
w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej lub promocji Polski na arenie
międzynarodowej.
Wsparcie systemu szkolenia w sporcie młodzieżowym sprzyjającego osiąganiu
najlepszych wyników w kategoriach seniorskich.
Zapewnienie wsparcia naukowo-badawczego oraz medycznego.
Zapewnienie specjalistycznej bazy treningowej.
Wsparcie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego lub nauki z karierą
sportową.
Zapewnianie warunków dla godzenia edukacji i kariery sportowej dzieci
i młodzieży.

4.3. Wsparcie wykorzystania sportów o największym potencjale w zakresie

upowszechnienia aktywności fizycznej lub promocji Polski na arenie
międzynarodowej
poprzez
organizację
imprez
sportowych
rangi
międzynarodowej, poprzez:
4.3.1. Zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo-widowiskowej na potrzeby
organizacji międzynarodowych lub ogólnokrajowych imprez sportowych.
4.3.2. Wspieranie organizacji imprez rangi międzynarodowej.
Istotnym elementem Programu jest aktywne, synergiczne i wieloaspektowe modelowanie
optymalnych dla rozwoju sportu zasad współpracy między Ministerstwem Sportu
i Turystyki a samorządami, m.in. w zakresie współzależności pomiędzy działaniami
dotyczącymi infrastruktury, a także wspierania aktywności fizycznej, w tym dzieci
i młodzieży oraz funkcjonowania lokalnych organizacji sportowych. Spójna wizja
strategicznych kierunków rozwoju sportu jest warunkiem sine qua non skutecznego
wdrożenia tych założeń.

I.2. KIERUNKI ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE
Działania podejmowane przez Państwo w zakresie rozwoju sportu są jednocześnie
wytycznymi kierunków w tej dziedzinie na terenie województwa czy gminy w zakresie
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zadań własnych wynikających z ustaw kompetencyjnych. Każda jednostka samorządu
terytorialnego posiada swoją specyfikę i uwarunkowania, które stanowią o jej
wyjątkowości również w zakresie sportowych zainteresowań mieszkańców. Ważne jest,
aby program rozwoju sportu w Krakowie korelował z działaniami na poziomie
województwa i kraju. Rodzi to możliwość dalszego progresywnego rozwoju sportu w
Mieście, przy zachowaniu specyfiki charakterystycznej dla Krakowa oraz wykorzystaniu
narzędzi stworzonych przez Państwo do roku 2020.
Przyjęta w dniu 13 kwietnia 2005 roku przez Radę Miasta Krakowa Strategia Rozwoju
Krakowa zakreśliła długoterminowy plan rozwoju społeczno–gospodarczego Miasta. Dla
urzeczywistnienia wizji rozwoju wskazane zostały cele strategiczne, w tym Cel
strategiczny III: Kraków europejską metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury
i sportu oraz wyodrębniony cel operacyjny III – 6: Tworzenie warunków dla rozwoju
sportu, kultury fizycznej i rekreacji.
Narzędziem realizacji wskazanych celów jest Program Rozwoju Sportu w Krakowie na
lata 2016-2019 (zwany dalej „Programem”), będący kontynuacją Programu Rozwoju
Sportu w Krakowie na lata 2013 – 2015 oraz Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji
w Krakowie na lata 2010-2012(…), który nawiązuje do wizji Krakowa, określonej w ww.
Strategii: „Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia
mieszkańców i zrównoważony rozwój (...). Miasto popularyzuje rekreację ruchową,
organizuje zajęcia, zawody i wydarzenia sportowo - rekreacyjne, wspiera szkolenia
kadry instruktorów, tworzy, utrzymuje i udostępnia bazę sportowo-rekreacyjną”.
Program określa kierunki realizacji przez władze samorządowe głównego założenia:
sport służyć ma powszechnie rozwojowi społeczeństwa poprzez zachowanie sprawności
fizycznej i zdrowia, zagospodarowaniu czasu wolnego, szczególnie dzieci i młodzieży.
Działalność ta ma być podstawą budowy wizerunku Krakowa jako ośrodka sportu.
Równolegle zakłada się wdrażanie procesu edukacyjnego, związanego z utrwaleniem
wiedzy i nawyków aktywnego stylu życia, a poprzez stworzenie warunków dla aktywnego
spędzania wolnego czasu, będą realizowane działania profilaktyczne służące
przeciwdziałaniu różnym formom dyskryminacji, wykluczenia społecznego, uzależnień
i innym patologiom - stając się istotnym narzędziem aktywnej integracji społecznej.
Dla właściwej realizacji zadań bieżących w zakresie upowszechniania sportu wśród
dzieci i młodzieży (działalność szkoleniowa, realizacja miejskich programów sportowych,
stypendia sportowe) zakłada się narastający udział wydatków przeznaczanych corocznie
na ten cel w 2016 roku na poziomie 0,3 % całości wydatków budżetu Miasta, w 2017 roku
na poziomie 0,3 % całości wydatków budżetu Miasta, w 2018 roku na poziomie 0,4 %
całości wydatków budżetu Miasta, w 2019 roku na poziomie 0,4 % całości wydatków
budżetu Miasta.
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II. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
II.1. ZADANIA SAMORZĄDU
Miasto Kraków jako gmina na prawach powiatu zobowiązana jest do zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców, realizując zadania publiczne zarówno
o charakterze gminnym jak i ponadgminnym. Akty prawne regulujące ustrój takiej
jednostki administracyjnej nakładają na nią obowiązek działalności w sprawach kultury
fizycznej i turystyki, w obu aspektach, zaliczając te sprawy do zadań własnych (art. 7
ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Z przytoczonych powyżej przepisów wynika m.in., iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne (określone
ustawami zadania publiczne) obejmują m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Realizacja tych zadań przez samorząd krakowski odbywa się poprzez tworzenie
odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju sportu, jego wspieranie i
upowszechnianie
oraz
współpracę
z
organami
administracji
rządowej
i samorządowej, placówkami oświatowymi i środowiskiem akademickim, klubami
sportowymi oraz ich związkami. Taka działalność unormowana jest przede wszystkim
przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ustawa o sporcie określa zasady uprawiania i organizowania sportu, tworzy ogólne ramy
organizacyjno-prawne działalności w sferze sportu oraz nakłada zadania na organy
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, kluby sportowe oraz inne podmioty
w zakresie zapewnienia dostępu do sportu. Ważnym dokumentem, określającym zadania
samorządu w sferze organizacji i nadzoru jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach.
Program formułuje zasady i priorytetowe zadania publiczne w obszarze sportu, których
realizacja stanowi bezpośrednio zadania merytoryczne poszczególnych komórek
organizacyjnych lub związana jest z ich powierzaniem lub wspieraniem przez Gminę
Miejską Kraków. Jest również deklaracją woli współpracy ze stowarzyszeniami
sportowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na zasadach partnerstwa i jawności.
II.2. OPERATORZY PROGRAMU
I.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

Przedmiotem działalności Wydziału jest:
- współtworzenie i realizacja gminnej polityki i strategicznych programów
sektorowych w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród mieszkańców,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- współpraca finansowa i pozafinansowa z klubami sportowymi i innymi instytucjami
działającymi w obszarze sportu,
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-

sprawowanie nadzoru i monitorowanie działań placówek opiekuńczo –
wychowawczych o charakterze sportowo – rekreacyjnym (międzyszkolnych
ośrodków sportowych, międzyszkolnych basenów pływackich, Krakowskiego
Szkolnego Ośrodka Sportowego),
współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie placówek opiekuńczo –
wychowawczych o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
realizacja działań związanych z propagowaniem aktywnego i zdrowego stylu życia,
w tym promowanie uniwersalnych wartości sportu,
rozwijanie sportu poprzez angażowanie się w przedsięwzięcia krajowe
i międzynarodowe,
prowadzenie kierunkowych działań Miasta w zakresie miejskich programów
sportowych,
koordynacja systemu międzyszkolnej rywalizacji sportowej, realizowanego przez
placówki i inne podmioty działające w obszarze sportu,
tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu
spędzania wolnego czasu poprzez m.in.: realizację projektów sportowych,
zwłaszcza z obszaru dyscyplin objętych programem letnich i zimowych igrzysk
olimpijskich,
koordynacja i inicjowanie udziału krakowskiego środowiska sportowego
w międzynarodowych szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach sportowych
oraz międzynarodowej wymianie sportowców,
współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie sportu i promocji Miasta poprzez
sport,
współorganizacja wydarzeń o charakterze sportowym na terenie Miasta,
przygotowanie i realizacja zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert,
prowadzenie kierunkowych działań Miasta w zakresie współpracy z klubami
i związkami sportowymi,
realizacja obowiązków ustawowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
osobom pływającym, kąpiącym się, uprawiającym sporty wodne,
prawny nadzór nad działalnością uczniowskich klubów sportowych i klubów
sportowych działających w formie stowarzyszenia,
prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych
działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia
działalności gospodarczej,
wspieranie krakowskich sportowców poprzez realizację systemu stypendiów
sportowych,
prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

II.

Placówki oświatowo-wychowawcze o charakterze sportowo-rekreacyjnym

-

-

-

-

-

a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód"
b) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Zachód"
c) Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. „Szarych Szeregów”
Placówki realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne,
opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:
1) prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych wspierających rozwój dzieci
i młodzieży,
9
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2) organizowanie:
a) imprez kulturalnych,
b) wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
c) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Ponadto Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na rzecz poprawy
zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała.
III.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Zakres zadań Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS) określa Statut
jednostki oraz Regulamin organizacyjny.
Przedmiotem działalności ZIS jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań
związanych z:
1. Pełnieniem funkcji inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez
Gminę Miejską Kraków w zakresie swojego działania,
2. Realizację zadań w formule PPP lub koncesji.
3. Realizacją zadań miasta w zakresie sportu w sposób zapewniający efektywne
wykorzystanie powierzonego mienia,
4. Zarządzaniem

i

gospodarowaniem

obiektami

i

urządzeniami

sportowo

–

rekreacyjnymi oraz terenami sportowo – rekreacyjnymi będącymi własnością
Gminy Miejskiej Kraków,
a. Pełnienie funkcji zarządcy obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych
oraz terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Gminy
Miejskiej Kraków.
b. Znakowanie oraz ewidencja środków trwałych stanowiących wyposażenie
obiektów
c. Prowadzenie
ewidencji
zarzadzania
majątku
w
formie
ksiąg
inwentarzowych oraz pełnej informacji na temat jego stanu
d. Współdziałanie z komórkami merytorycznymi w zakresie przygotowania
i obsługi imprez organizowanych w obiektach i na terenach sportowo –
rekreacyjnych, będących w zarządzie ZIS.
e. Prowadzenie pełnej ewidencji obiektów, urządzeń i terenów sportowo –
rekreacyjnych będących w zarządzie ZIS oraz pozostałej dokumentacji
dotyczącej spraw związanych z utrzymaniem tych obiektów, urządzeń
i terenów.
5. Udostępnianiem bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom i podmiotom, w tym:
stowarzyszeniom i związkom sportowym, oraz innym organizacjom działającym w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji a także szkołom i placówkom
wychowania pozaszkolnego,
6. Eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej
rozbudową,
a. Przygotowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych w zakresie
utrzymania obiektów, urządzeń i terenów sportowo – rekreacyjnych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przekazanych w zarząd
ZIS.
b. Prowadzenie pełnej ewidencji obiektów, urządzeń i terenów sportowo –
rekreacyjnych będących w zarządzie ZIS oraz pozostałej dokumentacji
10
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c.

d.

e.

f.

dotyczącej spraw związanych z utrzymaniem tych obiektów, urządzeń
i terenów.
Przejmowanie w utrzymanie obiektów, urządzeń i terenów sportowo –
rekreacyjnych zrealizowanych w ramach inwestycji realizowanych przez ZIS
oraz przekazanych w zarząd ZIS.
Nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektów i urządzeń
sportowo – rekreacyjnych znajdujących się w zarządzie ZIS oraz nad
utrzymaniem w pełnej sprawności urządzeń i obiektów sportowo –
rekreacyjnych.
Sporządzanie planów remontów i przygotowanie niezbędnych materiałów
dla rozpoczęcia procedury przetargowej dla realizacji zadań w zakresie
remontów obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
Nadzór nad zapewnieniem czystości, porządku i estetyki obiektów,
urządzeń i terenów sportowo – rekreacyjnych.

7. Tworzeniem warunków dostępności bazy sportowo – rekreacyjnej oraz
uczestnictwa w życiu sportowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych, w tym w ramach Krakowskiej
Karty Rodzinnej,
8. Organizacją imprez sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
9. Regulacją stanów prawnych nieruchomości i obiektów w zakresie zadań
realizowanych przez ZIS.
10.
Opracowywaniem i wdrażaniem planów promocji oraz tworzenia wizerunku
Miasta w obszarze sportu.
11.
Kształtowaniem pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu,
propagowaniem zdrowego trybu życia, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi
dzieci i młodzieży i podnoszeniu sprawności fizycznej – rozwijaniem zamiłowania
do uprawniania sportu i rekreacji
12.
Organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, konferencji, seminariów, w tym
w zakresie sportu i rekreacji,
13.
Współpracą z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności
w zakresie sportu, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz uczestnictwem
w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy,
14. Pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji zadań ze środków
publicznych, jak i ze środków prywatnych
15. Zarządzaniem Turystycznym Szlakiem Żeglugi Śródlądowej na Rzece Wiśle
w Krakowie (Krakowskim Tramwajem Wodnym) wraz z tworzeniem szlaku żeglugi
w Krakowie oraz gospodarowaniem palami cumowniczymi.
16. Innymi zadaniami nałożonymi przez miasto, jeżeli jest to niezbędne dla
zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy
Miejskiej Kraków.
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II.3. POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Program uwzględnia w sposób synergiczny cele opisane w dokumentach
strategicznych obowiązujących na poziomie europejskim i krajowym.
Podstawowym dokumentem, który określa strategiczne wytyczne dla roli sportu
w Europie jest sporządzona przez Komisję Europejską Biała Księga na temat Sportu.
Rola sportu – w wymiarze europejskim – to przede wszystkim poprawa zdrowia
publicznego poprzez aktywność fizyczną, konieczność walki z dopingiem, możliwość
tworzenia kapitału ludzkiego, propagowanie wolontariatu, integracja, walka
z nietolerancją i przemocą oraz tworzenie zrównoważonego modelu finansowania ze
środków publicznych.
Ważnym dokumentem strategicznym w skali makro jest Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK) i zawarte w niej zapisy
dotyczące wzrostu poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez poprawę
warunków umożliwiających jej uprawianie na każdym etapie życia, w tym: poprawa
stanu i dostępności infrastruktury sportowej, poprawa jakości zajęć wychowania
fizycznego i zapewnienie warunków do uprawiania sportu w systemie edukacji, promocja
aktywności fizycznej w społeczeństwie (Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost
zatrudnienia i stworzenie „workfare state”). Ważne wytyczne dotyczące sfery
organizacyjnej określono również w ramach Celu 11 – wzrost społecznego kapitału
rozwoju, związane z uproszczeniem mechanizmów zrzeszania się ludzi poprzez
ograniczenie procedur i obciążeń dla stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw obywatelskich,
w tym: wprowadzenie zmian upraszczających sprawozdawczość niewielkich
stowarzyszeń o których mowa w ustawie o stowarzyszeniach, dopuszczenie w ustawie
o fundacjach możliwości zrzeszania się fundacji, promocja możliwości korzystania
z inicjatywy obywatelskiej wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, stworzenie odpowiednich regulacji prawnych służących powstawaniu
nowych i zwiększeniu aktywności istniejących organizacji w obszarze sportu, stworzenie
warunków uzyskiwania samodzielności i stabilności finansowej przez podmioty
III sektora, uproszczenie mechanizmów zrzeszania się i współpracy na rzecz dobra
wspólnego. Realizacja Programu powiązana jest z istniejącymi dokumentami
o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu realizacji
średniookresowej strategii rozwoju.
Wspomniany wcześniej Program Rozwoju Sportu do roku 2020 stanowi główny element
realizacji zapisanego w Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju Kapitału
Ludzkiego 2020 narzędzia 60. Poprawa warunków umożliwiających wzrost aktywności
fizycznej i rozwój poprzez sport. Kierunki opisane w Programie spójne są z celem
głównym Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020: Rozwijanie kapitału ludzkiego
poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia oraz celem
szczegółowym 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki
zdrowotnej. Innymi istotnymi dokumentami powiązanymi są: Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020, Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Strategia Rozwoju Kraju
2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo.
W ujęciu lokalnym, Program jest realizowany w powiązaniu ze Strategią Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, przyjętą jako załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku,
z uwzględnieniem problematyki infrastruktury sportowej.
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Jako ważny element strategii postępowania w zakresie aktywnego wspierania rozwoju
sektora czasu wolnego wskazane zostało mobilizowanie aktywności mieszkańców
Małopolski w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zwrócono uwagę, iż obszar
ten wymaga intensywnych działań służących stworzeniu optymalnych warunków dla
rozwoju sportu oraz różnorodnych form aktywności ruchowej, w tym m.in. rozwój
kształcenia oraz doskonalenia kadr w obszarze rozwoju i upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i rekreacji, kształcenie i rozwĳanie postaw oraz kompetencji
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
W ramach wzmocnienia promocji dziedzictwa zwrócono uwagę na konieczność
wzmocnienia pozycji Małopolski jako regionalnej stolicy imprez sportowych. Pozytywną
konsekwencją tego jest zarówno dalsza popularyzacja sportu wśród Małopolan
i zewnętrzna promocja unikalnych walorów regionu, jak również stworzenie zaplecza
niezbędnego do pełnienia funkcji areny zawodów krajowych i międzynarodowych. Jako
ważny element rozwoju funkcji lokalnych centrów usług publicznych wskazano poprawę
standardu świadczenia oraz dostępności podstawowych usług publicznych w zakresie
lokalnej infrastruktury społecznej, o charakterze m.in. rekreacyjnym i sportowym.
Z kolei 19 marca 2013 roku został przyjęty załącznik do Uchwały Nr 325/13 Zarządu
Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia projektu programu strategicznego
Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, którego Operatorem jest Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Departamentem Turystyki, Sportu
i Promocji.
Rysunek 1 Powiązania Programu rozwoju sportu w Krakowie z innymi dokumentami strategicznymi.
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III. SPORT W KRAKOWIE - DIAGNOZA
III.1. SPOŁECZNA ROLA SPORTU
Społeczna rola sportu jest w Krakowie traktowana jako temat niezwykle istotny
w hierarchii zagadnień dotyczących życia Miasta i jego mieszkańców. Związane jest to
z postrzeganiem sportu nie tylko jako sfery konsumpcji kulturalnej, rozrywkowej czy
wypoczynkowej, lecz także uznaniem ekonomicznego potencjału sportu, który staje się
dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, jego wpływu na procesy rozwoju
i utrzymania zdrowia oraz sił biologicznych, niezbędnych w osiąganiu określonych celów
gospodarczych i społecznych. Kształtowanie charakteru, wkładanie najwyższego wysiłku
w każde podejmowane zadanie – tak charakterystyczne dla aktywności sportowej – staje
się podstawą odpowiedzialnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Brak
aktywności fizycznej niesie za sobą liczne zagrożenia. T. Sahaj zauważa, że we
współczesnym, w wysokim stopniu zurbanizowanym i zindustrializowanym
społeczeństwie aktywność fizyczna jest niezbędna jako czynnik ochrony zdrowia.
Podejmowana regularnie gwarantuje prawidłowy rozwój, zdrowie i wysoką sprawność
psychofizyczną… [Sahaj 2001 Czy sport to zdrowie? Refleksje filozoficzne]. Już w latach
90. ubiegłego stulecia Hillel Ruskin pisząc o europejskim wychowaniu fizycznym,
stwierdził, że w promowaniu aktywności fizycznej i nadaniu jej waloru normy społecznej
przeszkadza syndrom fizycznej pasywności człowieka [Ruskin 1994 Mit i rzeczywistość –
spór o kształt wychowania fizycznego w szkołach. Kultura Fizyczna]. Zjawisko to może
skutkować wciąż pogarszającą się sytuacją zdrowotną ludzi. Według badań WHO
ograniczona aktywność fizyczna jest czwartym pośród najczęstszych czynników
powodujących przedwczesną śmiertelność.
Aktywność ruchowa to niezbędna ilość ćwiczeń fizycznych, potrzebna do rozwoju
i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych
i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi
optymalnej ilości ruchu. Rolą aktywności fizycznej jest kształtowanie zdrowia człowieka
(fizycznego i psychicznego) oraz rozwijanie nawyków i zachowań prozdrowotnych. Jest
on także wartościową formą spędzania czasu wolnego.
Wśród Polaków zauważalne są tendencje do coraz częściej podejmowanej aktywności
fizycznej w celach zdrowotnych (70%), dla przyjemności (61%) oraz dla lepszej formy
psychofizycznej (47%). Motywacje aktywności fizycznej są inne wśród kobiet (głównie
troska o urodę, samopoczucie, zdrowie oraz dla odreagowania stresów), inne
u mężczyzn (głównie dla przyjemności).
Motywacje osób uprawiających różne dyscypliny sportu są także zróżnicowane. Bieganie,
pływanie, gimnastyka, fitness i jazda na rowerze są uprawiane głównie w trosce
o zdrowie, natomiast taniec, turystyka piesza, piłka nożna, sporty zimowe i siatkówka głównie dla przyjemności. Według badań CBOS, ok. 66% osób dorosłych uprawiało sport,
z czego 40% ćwiczy regularnie, a 26% okazjonalnie. 1
Badania Eurobarometru Komisji Europejskiej opublikowane w marcu 2014 wskazują, że
około 41% Polaków uprawia różne sporty przynajmniej raz w tygodniu. Osoby
uprawiające sport to najczęściej młodzi mieszkańcy miast z wykształceniem.

1

CBOS, Komunikat badań Aktywność fizyczna Polaków, BS/129/2013, Warszawa, wrzesień 2013
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Rysunek 2. Deklarowane powody uprawiania sportów w Polsce2.

Częstotliwość i rodzaj aktywności fizycznej oraz motywacja do jej podejmowania przez
Polaków zależy od wielu czynników, co obrazuje poniższy rysunek.
Rysunek 3 Badani deklarujący uprawianie sportów, ćwiczeń fizycznych w roku3.

Spośród badanych, najwięcej osób wykazało jazdę na rowerze jako podejmowaną
aktywność (51%) oraz pływanie (28%). Popularne formy aktywnego spędzania czasu
wolnego to także bieganie (18%), turystyka piesza (16%), piłka nożna (14%), siatkówka
(14%) oraz formy aerobiku (13%).
Rysunek 4 Najpopularniejsze sporty w Polsce4.

2CBOS,
3
4

Komunikat badań Aktywność fizyczna Polaków, BS/129/2013, Warszawa, wrzesień 2013
J.w.
CBOS, Komunikat badań Aktywność fizyczna Polaków, BS/129/2013, Warszawa, wrzesień 2013
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Na podstawie raportu „Badanie jakości życia i usług publicznych w Krakowie”
opracowanego w 2014 r., można stwierdzić, że w Krakowie najczęściej uprawianą
dyscypliną sportową w Krakowie jest bieganie/jogging – uprawianie tego sportu
deklaruje ponad 17% mieszkańców. W dalszej kolejności są to ćwiczenia na siłowni
(13%), jazda na rowerze (11%), pływanie (9%) oraz gimnastyka/fitness (9%).
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5

Rysunek 5 Najpopularniejsze dyscypliny sportowe w Krakowie (deklarowane przez mieszkańców) .

Wykształcenie u ludzi nawyku dążenia do zdrowego trybu życia w pełnej
sprawności fizycznej to trudny proces, który najlepiej rozpocząć w dzieciństwie. Okres
ten powinien być maksymalnie wykorzystany do prawidłowego kształtowania cech
somatycznych i motorycznych. W tej fazie rozwojowej, ruch i hartowanie organizmu
mają znaczący wpływ na zwiększenie ogólnej odporności.
Działania promujące aktywne spędzanie czasu wolnego oraz edukacja
profilaktyczna mogą wywierać niezwykle pozytywny wpływ na młodych ludzi oraz na ich
stan zdrowia, choć badania wskazują na pogarszający się poziom wydolności i sprawności
fizycznej dzieci i młodzieży. Do głównych przyczyn takiego stanu należy z pewnością
zaliczyć małą aktywność ruchową oraz zaniedbania na poziomie szkolnego wychowania
fizycznego. Lekcje wychowania fizycznego winny stawać się coraz ciekawszą ofertą
kierowaną do młodych osób, dla których jest to często pierwszy kontakt z różnymi
formami rekreacji i sportu. Dzięki działaniom dobrze kierowanym można przyczynić się
nie tylko do zaszczepienia prozdrowotnych nawyków, ale także do likwidacji ograniczeń
społeczno – organizacyjnych pojawiających się już w wieku szkolnym. Według informacji
podawanych przez MSiT, młodzi ludzie przestają uprawiać sport w gimnazjum. Tylko 20%
gimnazjalistów decyduje się na godzinną aktywność fizyczną w ciągu dnia. Młode osoby

5

Raport przygotowano w ramach projektu „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego
systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” – 2014 r. (projekt realizowany przez Kraków i Poznań,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
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zdecydowanie częściej wybierają różnego rodzaju używki niż aktywność fizyczną,
a lekcje WF uważają za zbyt monotonne i mało kreatywne. Działania Ministerstwa Sportu
i Turystyki mają na celu zwalczyć ten problem, niosący za sobą także rosnący odsetek
otyłych dzieci. Badania przeprowadzone przez lekarzy z Narodowego Programu
Zapobiegania i Leczenia Otyłości wykazały, że otyłych z nadwagą jest już blisko 14%
dzieci i nastolatków (17 % osób w wieku 11 – 15 lat). Wraz ze wzrostem BMI (wskaźnik
masy ciała) zwiększa się ciśnienie tętnicze krwi, ryzyko chorób układu krążenia.
Według danych Instytutu Matki i Dziecka 90% dzieci wady postawy, wynikające m.in.
z siedzącego trybu życia, nadwagi i otyłości, zwalniania dziecka z WF-u, braku nawyku
utrzymywania prawidłowej postawy podczas pracy czy odpoczynku.
Przesłanki do ukierunkowania działalności sportowej na młodych ludzi zostały
ujęte w strategicznych dokumentach Unii Europejskiej. W Strategii UE na rzecz
Młodzieży 2010-2020 – Inwestowanie w Młodzież i mobilizowanie jej do działania,
czytamy, że Młodzież jest priorytetem w wizji społecznej Unii Europejskiej.
Dokumenty UE określają ważną rolę ogólnodostępnej i zróżnicowanej oferty sportowo –
rekreacyjnej. Art. 165.1 Traktatu Lizbońskiego mówi, że Unia Europejska przyczynia się
do wspierania europejskich przedsięwzięć z zakresu sportu, uwzględniając jego
szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz
uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną. Deklaracja Nicejska podkreśla, że
aktywność sportowa powinna być dostępna dla każdej osoby z uwzględnieniem
indywidualnych aspiracji i możliwości.
Konfrontując te zapisy z realiami starzejącego się polskiego społeczeństwa,
nasuwa się refleksja dotycząca bogatej oferty sportowo – rekreacyjnej skierowanej do
osób w różnym wieku, o różnych preferencjach. Z Prognozy ludności GUS na lata 2008 –
2035 wynika, że najwyższy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce nastąpi
w latach 2015 – 2020 (aż o 13,4%), Polaków w tym przedziale wiekowym będzie wówczas
15% – 19,4%, a dominować w tej grupie będą kobiety. Uwzględnienie procesów
demograficznych przy budowaniu oferty może znacząco przyczynić się do jeszcze
bardziej efektywnego wykorzystania sportu jako narzędzia zapobiegającego
i zmniejszającego zjawisko wykluczenia społecznego.
W nowoczesnym społeczeństwie, warunki do uprawiania sportu, rekreacji,
wypoczynku i turystyki w znaczący sposób wpływają na określenie poziomu jakości życia
(smart living) – niezwykle istotnego elementu koncepcji Smart City.
III.2. UPOWSZECHNIANIE SPORTU w KRAKOWIE
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa obejmujących sprawy
kultury fizycznej (w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych) następuje
poprzez realizację inicjatyw własnych Miasta, działalność statutową miejskich jednostek
oraz współpracę z organizacjami sportowymi (o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim oraz międzynarodowym). W każdym przypadku celem nadrzędnym jest
tworzenie i optymalizacja warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi
sportu oraz maksymalizacja dostępności lokalnej społeczności do różnych form
zorganizowanej systematycznej aktywności fizycznej, w tym poprzez udział w imprezach
sportowych.
Współpraca Miasta z klubami sportowymi obejmuje swym zakresem realizację
zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Partnerstwo to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
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oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań Miasta poprzez możliwie
pełne wykorzystanie potencjału klubów sportowych. Przedmiotem działania jest
tworzenie systemowych rozwiązań służących współpracy oraz analiza potrzeb
mieszkańców i określanie sposobów ich zaspakajania. Realizacja zadań publicznych może
mieć formy powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W okresie ostatnich 6 lat
współpracę z Miastem podejmowało średnio ok. 130 klubów sportowych. (Tab. 1)

Tabela 1. Liczba klubów sportowych dotowanych przez Miasto w latach 2013-2015, wraz z liczbą osób
objętych szkoleniem sportowym.
Rok

Liczba klubów

Liczba osób (w tys.)

2013

110

23,52

2014

93

58,29

2015

145

94,07

Miasto organizuje imprezy i wydarzenia sportowe oraz wspiera ich organizowanie przez
kluby sportowe i inne podmioty działające na rzecz rozwijania sportu (Tab. 2).

Tabela 2. Liczba imprez i wydarzeń sportowych (wraz z liczbą uczestników) objętych finansowaniem
Miasta w latach 2013-2015.
Rok

Liczba imprez

Liczba uczestników (w tys.)

2013

59

100,14

2014

64

69,10

2015

55

50,00*
*stan: czerwiec 2015

Promocja aktywnego stylu życia realizowana jest także poprzez wdrażanie
Miejskich Programów Sportowych. Ich celem jest zachęcanie do ruchu wszystkich grup
wiekowych, w szczególności dzieci i młodzieży oraz rodzin korzystających z Krakowskiej
Karty Rodzinnej, przybliżenie mieszkańcom zasad bezpiecznego uprawiania sportu
i rekreacji, promocja określonych dyscyplin sportowych czy walka z wykluczeniem
społecznym. Posiadający odpowiednie kwalifikacje trenerzy i instruktorzy prowadzą
zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych. Zajęcia te dla uczestników są bezpłatne lub
na preferencyjnych warunkach. Zajęcia mają również walor integracyjny pomiędzy
osobami pełno i niepełnosprawnymi. Każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć.
W ciągu sześciu lat liczba realizowanych miejskich programów sportowych wskazuje
tendencję wzrostową, systematycznie zwiększa się także liczba uczestników (Tab. 3).
Tabela 3. Liczba programów sportowych realizowanych przez Miasto w latach 2013-2015 wraz
z liczbą uczestników.
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Rok

Liczba programów

Liczba uczestników (w tys.)

2013

11

239,9

2014

10

220,3

2015

12

240,0*
*dane szacunkowe

Tabela 4. Liczba uczestników Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w latach 2012-2015.
Rok

Liczba uczniów

Ilość szkół

2012/13

18 062

208

2013/14

21 171

209

2014/15

16 966

226

Tabela 5. Liczba stypendystów i wysokość kwot przeznaczonych na stypendia sportowe w latach 20132015.
Rok

Liczba stypendystów

Kwota przyznanych stypendiów

2013

35

255 969,00 zł

2014

91

289 496,00 zł

2015

71

293 700,00 zł*
*stan: czerwiec 2015

Tabela 6. Liczba uczestników imprez biegowych w latach 2013-2015 (organizowanych przez Zarząd
Infrastruktury Sportowej w Krakowie)
Nazwa imprezy

2013

2014

2015

Razem

1702

2461

x

4163

x

1058

1824

2882

Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego

733

738

880

2351

Cracovia Maraton na Rolkach

214

211

280

705

Bieg Rodzinny Radia RMF FM

b.d.

b.d.

515

515

Bieg Par Radia RMF FM

b.d.

b.d.

305

305

Bieg o Puchar Radia RMF FM

897

921

1387

3205

Cracovia Maraton

4419

5379

4577

14375

Bieg Trzech Kopców

1943

2043

2162

6148

x

3744

5837

9581

1768

1738

2500***

6006

11676

18293

20267

50236

Półmaraton Marzanny*
Bieg Nocny - 10 km

Cracovia Półmaraton Królewski
Bieg Sylwestrowy**
Razem
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* w latach 2012-2014 - impreza organizowana wspólnie z Klubem Biegowym DYSTANS
** od 2011 roku impreza organizowana wspólnie z Klubem Biegowym DYSTANS
*** szacowana ilość uczestników

Dzięki wsparciu Miasta podejmowane są prace remontowe oraz modernizacyjne
obiektów, terenów i urządzeń sportowych, stanowiących własność komunalną (Tab. 7).

Tabela 7. Liczba remontowanych obiektów sportowych wraz z kosztami poniesionymi ze strony Miasta
Krakowa w latach 2013-2015.
Rok

Liczba obiektów

Kwota (w tys.)

2013

23

757,89

2014

28

1.495,56

2015

20

602,09*
*stan na 31.08.2015

Tabela 8. Zbiorcze zestawienie środków Miasta Krakowa przeznaczonych na sport w latach 2013-2015 wg
realizowanych zadań.

Remonty

Imprezy

Szkolenie
i programy
miejskie

Placówki
oświatowe

Rok

Inwestycje

OGÓŁEM

2013

20 902 080,00

757 890,00

797 659,10

5 013 307,11

12 619 360,00

40 090 296,21

2014

43 879 200,00

1 495 560,00

610 371,45

5 130 387,60

12 049 483,00

63 165 002,05

2015*

38 063 380,00

657 588,00**

370 000,00

6 801 196,00

11 760 000,00

57 652 164,00

RAZEM

102 844 660,00

2 911 038,00

1 778 030,55

16 944 890,71

36 428 843,00

160 907 462,26

* dane wg planów finansowych na dzień 18.02.2015 r.; dane bez zad. SP/NPS – Nadzór nad placówkami
**dane na 31.08.2015

Zaangażowanie finansowe Miasta we wszystkich dziedzinach związanych ze sportem, tj.:
inwestycje, remonty i modernizacje, organizacja imprez, prowadzenie placówek
oświatowych oraz realizacja szkoleń i miejskich programów sportowych, osiągnęło
w latach 2013-2015 średni poziom 1,3% całego budżetu (Tab. 9).
Tabela 9. Wydatki w dziale kultura fizyczna w latach 2013-2015 w strukturze całego budżetu Miasta
Krakowa.

Rok

Kwota (w mln)

Udział w budżecie Miasta
(w %)

2013

40,09

1,033

2014

63,16

1,509
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2015

57,65

1,341

RAZEM

160,91

1,301*
*średnia za lata 2013-2015

III.3. ROZWÓJ DYSCYPLIN SPORTOWYCH W KRAKOWIE
Priorytetem w zakresie rozwoju sportu w Krakowie winno być wzmocnienie
dyscyplin olimpijskich odnoszących znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej
i międzynarodowej. Szczególny nacisk należy położyć na rozwój dyscyplin sportowych
objętych programem Igrzysk Olimpijskich w 2016 Rio de Janeiro, w 2018 Pyeongchang
oraz w 2020 Tokio.
Metodą skutecznego promowania i rozwoju dyscyplin olimpijskich będzie realizacja na
terenie Miasta kierunkowych miejskich programów sportowych oraz organizacja
wydarzeń sportowych.
III.4. DIAGNOZA STANU – ANALIZA SWOT
Biorąc pod uwagę obecną sytuację sportu w Krakowie, z punktu widzenia
możliwości rozwoju, jak również wykorzystania technik komunikacji z otoczeniem,
przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
III.4.1. MOCNE STRONY
a) Różnorodność i atrakcyjność działań podejmowanych i wspieranych przez Miasto
na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowania zdrowego stylu
życia;
b) Organizowanie na terenie Miasta wielu imprez i wydarzeń sportowych
o charakterze lokalnym, regionalnym oraz krajowym;
c) Współorganizacja imprez i wydarzeń sportowych o zasięgu międzynarodowym;
d) Bogata oferta działań związanych ze współzawodnictwem sportowym dzieci
i młodzieży;
e) Aktywność Miasta działaniach związanych ze skuteczną promocją Marki Kraków;
f) Stosunkowo duża baza sportowa znajdująca się w dyspozycji klubów sportowych
i szkół;
g) Duża liczba klubów sportowych działających na rzecz mieszkańców,
podejmujących współpracę z Miastem;
h) Wysoko wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska z bogatym
doświadczeniem zawodowym w wiodących dyscyplinach sportowych;
i) Obecność rozpoznawalnych sportowców Miasta (byłych i obecnych), stanowiących
wzór do naśladowania;
j) Nowe inwestycje w obiekty specjalistyczne (np. modernizacja stadionu
lekkoatletycznego WKS Wawel, Hala 100-lecia Cracovia – Centrum sportu
niepełnosprawnych);
k) Największa hala widowisko-sportowa - Tauron Arena Kraków;
l) Bogate tradycje organizacji sportowych;
m) Zwiększająca się liczba imprez sportowych o charakterze międzynarodowym;
n) Rozwinięta baza kierunków sportowych na AWF;
o) Dobra lokalizacja obiektów sportowych i połączeń komunikacyjnych;
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p) Istnienie na terenie Miasta obiektów sportowych promujących różne dyscypliny
sportu;
q) Zniżki (Krakowska Karta Rodzinna) umożliwiające mniej zamożnym mieszkańcom
Miasta na korzystanie z obiektów sportowych;
r) Finansowanie infrastruktury sportowej w Krakowie przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
s) Nowe inwestycje w infrastrukturę sportową
III.4.2. SŁABE STRONY
a) Brak obiektów sportowych w niektórych wiodących dyscyplinach sportu
(np.
lekkoatletyka,
pływanie),
spełniających
standardy
europejskie,
umożliwiających rozgrywanie imprez rangi światowej
b) Zły stan techniczny obiektów sportowych, jak również ich nierównomierne
rozmieszczenie na terenie Miasta;
c) Brak programów rozbudowy infrastruktury sportowej w dzielnicach;
d) Niewystarczająca liczba szkoleń skierowanych do klubów sportowych
w zakresie pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu Miasta;
e) Brak specjalistycznej sportowej bazy szkoleniowej przy szkołach;
f) Brak systemowego wsparcia dla klubów i organizacji sportowych w zakresie
specjalistycznej opieki medycznej nad zawodnikami;
g) Słabe dostosowanie obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
h) Braki sprzętowe w obiektach sportowych;
i) Słabo rozwinięta baza zimowych obiektów sportowych (np. małe lodowiska/
ślizgawki, brak trasy biegowej, tor łyżwiarstwa szybkiego;
j) Boiska i sale sportowe przy szkołach wymagające modernizacji i remontów.
III.4.3. SZANSE
a) Upowszechniający się w Polsce aktywny i zdrowy model życia;
b) Wzrost świadomości polskiego społeczeństwa stwarzający możliwość wydatków
przeznaczania środków finansowych na zróżnicowane aktywne formy wypoczynku;
c) Postrzeganie Krakowa przez turystów i mieszkańców jako ważnego ośrodka
kultury i kolebki polskiego sportu;
d) Przyznanie Polsce organizacji imprez i wydarzeń sportowych rangi Mistrzostw
Świata czy Europy;
e) Możliwość korzystania z dotacji na rozwój i rozbudowę obiektów sportowych oraz
popularyzację sportu w ramach środków centralnych i UE;
f) Realizacja programów ministerialnych zaproponowanych w Strategii Rozwoju
Sportu w Polsce;
g) Powszechne postrzeganie sportu jako cennych form edukacji dzieci
i młodzieży;
h) Współpraca z samorządem województwa małopolskiego w ramach działań
w obszarze sportu na terenie Miasta Krakowa
i) Profesjonalizacja zarządzania obiektami sportowymi przez krakowskie kluby;
j) Ścisła współpraca klubów i szkół w zakresie wzajemnego udostępniania obiektów
dla rozwoju sportu dzieci i młodzieży;
k) Współpraca samorządu z krakowskimi ośrodkami akademickimi, okręgowymi
związkami sportowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz sportu;
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l) Wykorzystanie wartości wizerunkowych, promocyjnych oraz społecznych
powstałych w wyniku przeprowadzonych działań w ramach dużych wydarzeń
sportowych;
m) Realizacja projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
n) Utrzymanie stałego wskaźnika corocznego wzrostu nakładów budżetowych
na zadania bieżące w zakresie sportu
o) Stały wzrost zainteresowania mediów polskich i zagranicznych imprezami
sportowymi w Krakowie;
p) Stały wzrost liczby studentów w Krakowie;
q) Zwiększenie liczby kierunków studiów na krakowskich uczelniach kształcących
kadry sportowe (zarządzanie w sporcie, menadżer sportu etc.);
r) Wzrost zamożności mieszkańców Krakowa;
s) Budowa nowoczesnych obiektów służących rekreacji;
t) Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych;
u) Promocja wizerunkowa miasta poprzez Sport;
v) Turystyka sportowa.
III.4.4. ZAGROŻENIA
a) Silna konkurencja innych polskich Miast w zakresie realizacji dużych imprez
sportowych i poziomu szkolenia sportowego;
b) Niedostateczna liczba specjalistów oraz menadżerów w klubach i organizacjach
sportowych;
c) Przewlekłość postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjnym;
d) Stopniowe ograniczanie środków budżetowych na realizację zadań bieżących
w zakresie sportu;
e) Konstruowanie budżetów klubów sportowych wyłącznie (lub w znaczącym stopniu)
w oparciu o dotacje przekazywane z budżetu Miasta;
f) Powstające obiekty sportowe w regionie i na terenie całej Polski – m.in.
konkurencja dla Tauron Arena Kraków;
g) Coraz większy problem związany z małą aktywnością sportową i ruchową
dotykający mieszkańców i młodzież w Krakowie;
Wyniki powyższej diagnozy i analizy stały się podstawą skonstruowania priorytetów,
celów szczegółowych i zadań, jakie w najbliższym czasie winny być realizowane
w Mieście.
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IV. PRIORYTETY I CELE PROGRAMU
IV.1. STRATEGICZNY CEL GŁÓWNY
KRAKÓW MIEJSCEM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
ORAZ PRĘŻNYM OŚRODKIEM SPORTOWYM

IV.2. PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE
PRIORYTET I:
SPORT DLA KRAKOWIAN – aktywna rola samorządu w zakresie „zapewnienia warunków i oferty dla
powszechnego podejmowania aktywności fizycznej” oraz „wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału
społecznego” - wynikających z „Programu Rozwoju Sportu do roku 2020”.
Promowanie postawy aktywnego stylu życia wymaga stworzenia warunków do kreowania jak najbardziej
zróżnicowanej pod względem rodzaju, lokalizacji i możliwości finansowych oferty sportowo – rekreacyjnej
oraz dotarcia z tą informacją do różnych grup odbiorców, będących w różnym wieku i żyjących w różnych
środowiskach zawodowych. Ważne jest tutaj także zwrócenie uwagi na konieczność ciągłego monitoringu
produktu i szybkiego reagowania na zmieniający się rynek oraz gusta i preferencje klientów. Jest to
związane z dużym wpływem trudnej do przewidzenia, mody na określone formy wypoczynku czy
dyscypliny sportowe. Informacja skierowana do mieszkańców musi być kompleksowa i systematyczna,
bieżąca i aktualna. Nie wystarczy przekazywanie środków na same inwestycje, remonty, imprezy,
wydarzenia i programy sportowe. Każdemu z tych działań musi towarzyszyć akcja informacyjna wraz
z wydzielonymi środkami finansowymi na ten cel. Ważną część działań promocyjnych prowadzą kluby
sportowe w ramach działalności statutowej.
Cel szczegółowy I.1:
Kształtowanie postaw
prosportowych oraz ich
rozwijanie wśród dzieci i
młodzieży

Niezwykle istotnym celem, który powinno się osiągnąć w zakresie
rozwoju sportu jest edukacja społeczna, zmierzająca do wykreowania
swoistej mody na aktywność oraz na sport jako zdrowy styl życia.
Akcja taka winna być skierowana już do najmłodszych krakowian,
stąd ważna rola ukierunkowania zadań programu na rzecz młodego
pokolenia. Zakłada się zwiększenie działań promujących aktywność
fizyczną i atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, poprzez
aktywizację dzieci i młodzieży w szkołach i dzielnicach oraz programy
realizowane w krakowskich klubach sportowych. Równolegle zakłada
się wdrażanie procesu pedagogicznego, związanego z utrwaleniem
wiedzy i nawyków aktywnego stylu życia, czego efektem będzie
uświadomienie roli i znaczenia aktywności fizycznej w kolejnych
etapach życia. Poprzez stworzenie warunków dla aktywnego
spędzania wolnego czasu, program będzie realizował działania
profilaktyczne służące przeciwdziałaniu dyskryminacji, wykluczeniom
społecznym, uzależnieniom i innym patologiom stając się istotnym
narzędziem aktywnej integracji społecznej.
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Zadanie I.1.1 REALIZACJA MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH
Miejskie programy sportowe realizowane są w trosce o rozwój
fizyczny mieszkańców, służą kształtowaniu powszechnego
zamiłowania do sportu oraz promocji uniwersalnych wartości
kultury fizycznej. Adresatami programów są różne grupy
wiekowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i
młodzieży, zwłaszcza zamieszkałych na peryferiach miasta i
obszarach zagrożonych negatywnymi zjawiskami związanymi
z wykluczeniem społecznym. Programy realizowane są w
oparciu o dostępną bazę sportowo-rekreacyjną, w
szczególności Tauron Arena w Krakowie.
Najważniejsze elementy miejskich programów sportowych
obejmują:
a) alternatywną możliwość spędzania wolnego czasu pod
opieką wykwalifikowanych trenerów, w oparciu
m.in. o przyszkolne obiekty sportowe oraz boiska
wielofunkcyjne;
b) przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród
dzieci i młodzieży poprzez profilaktyczną działalność
informacyjną i edukacyjną oraz zajęcia sportowe;
c) preselekcję utalentowanych jednostek do udziału
w szkoleniu sportowym;
d) rozwój osobowości i postaw prospołecznych oraz
zapobieganie wykluczeniom środowiskowym;
e) działania na rzecz integracji poprzez sport w skali
małych wspólnot;
f) sport jako rehabilitacja społeczna i lecznicza dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej.
Zadanie realizowane we współpracy m.in. z Radami Dzielnic
Miasta Krakowa, Ministerstwem Sportu i Turystyki,
organizacjami pozarządowymi.

Zadanie I.1.2 ROZWÓJ SPORTU SZKOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
Rozwój sportu szkolnego jest jednym z najważniejszych
elementów właściwego i skutecznego upowszechniania kultury
fizycznej. Dla jego zwiększenia należy uściślić współpracę z
placówkami oświatowymi oraz klubami i organizacjami
sportowymi statutowo realizującymi te zadania. Należy
stworzyć
centralne
miejsce
dla
rozgrywania
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, którym
powinna być Tauron Arena w Krakowie.
Właściwe kształtowanie osobowości uczestników zajęć,
edukacja mająca na celu propagowanie „kultury sportowej” w
szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym tzw.
„mowie nienawiści”, ujawnianie i rozwijanie ich uzdolnień,
zainteresowań oraz umiejętności gwarantują umożliwienie
dzieciom i młodzieży szkolnej podnoszenie sprawności
fizycznej i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku. W
tym celu należy między innymi zintensyfikować ofertę
programową działających na terenie Krakowa publicznych
placówek wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolne Ośrodki
Sportowe, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy).
Jednocześnie w ramach tego zadania kontynuowane będzie
całoroczne współzawodnictwo sportowe w formie igrzysk
młodzieży szkolnej, gimnazjady i licealiady.
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Cel szczegółowy I.2:
Budowa oferty sportowej
i popularyzacja aktywnego stylu
życia wśród mieszkańców
Krakowa.

Jednym z efektów Programu rozwoju sportu i rekreacji w Krakowie,
jakie chce osiągnąć Miasto, będzie pobudzenie aktywności fizycznej
mieszkańców Krakowa, w tym osób niepełnosprawnych w każdej
grupie wiekowej (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy).
Osiągnięcie tego celu musi być poparte zapewnieniem odpowiedniej
oferty sportowej oraz akcją informacyjną z jednej strony, z drugiej
zaś prowadzeniem systematycznej edukacji społeczeństwa w tym
zakresie. Możliwość dostępu do różnych form sportu musi być
powszechnie znana. Aktywny styl życia ma być propozycją
i alternatywą dla przebywania w domu przed telewizorem czy
komputerem. Należy tutaj wykorzystać różne narzędzia komunikacji,
w tym miejski portal internetowy zawierający pełną ofertę w tym
zakresie, czy publikacje promujące tematykę sportu.

Zadanie I.2.1

Zadanie I.2.2

ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA
Zadanie zakłada stworzenie warunków do uprawiania sportu
w czasie wolnym, dostosowanych do aktualnych potrzeb
i preferencji sportowych krakowian, m. in. poprzez realizację
miejskich programów sportowych, wspieranie projektów
krakowskich
stowarzyszeń,
klubów
sportowych
oraz
organizowanie imprez sportowych dla amatorów o zasięgu
lokalnym.

ROZWÓJ SPORTU OLIMPIJSKIEGO W KRAKOWIE
Celem zadania jest wsparcie działań służących budowaniu
profesjonalnych kadr dla krakowskiego sportu olimpijskiego
i paraolimpijskiego poprzez współpracę Miasta z krakowskimi
i ogólnopolskimi organizacjami sportowymi.

Cel szczegółowy I.3:

Nadrzędnym celem szkolenia sportowego jest udział w rywalizacji
sportowej współcześnie realizowanej często jako wielkie widowiska
Organizacja imprez i wydarzeń z nowoczesną oprawą i zaangażowaniem medialnym. Imprezy
sportowych stwarzają możliwość zarówno promocji samej dyscypliny sportowej,
zwycięzców i uczestników, jak również miasta czy instytucji
zaangażowanych w organizację. Imprezy sportowe ze względu na
nieprzewidywalność wyników i towarzyszące im emocje stanowią
pożądany obszar sponsorski co zapewnia im znaczną część
finansowania. Organizacja ich ma na celu, z jednej strony zachęcenie
do czynnego uczestnictwa, w imprezach i wydarzeniach, z drugiej zaś
do uczestnictwa biernego w widowiskach sportowych. W ten sposób
promowany jest aktywny styl życia wśród różnych grup wiekowych,
który pośrednio powoduje zachętę do uprawiania konkretnej
dziedziny sportu.
Zadanie I.3.1 REALIZACJA WYDARZEŃ SPORTOWYCH O CHARAKTERZE
OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM STRATEGICZNYCH DLA
PROMOCJI SPORTU I MIASTA
Realizacja zadania zakłada współorganizowanie i przygotowanie
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różnego rodzaju imprez rangi mistrzostw Polski, Europy i Świata,
np.:
a) Cracovia Maraton (maraton i biegi towarzyszące, m.in.
Mini Maraton, Bieg Nocny, Cracovia Maraton na Rolkach),
b) Tour de Pologne (wyścig kolarski z cyklu UCI World Tour
- organizacja etapu i imprez towarzyszących),
c) Skandia Maraton Lang Team (wyścigi rowerowe MTB
na kilku dystansach, parada dziecięca),
d) Puchar Świata i Akademickie Mistrzostwa Świata w
Kajakarstwie Slalomowym,
e) Liga Światowa w Siatkówce Mężczyzn,
f) Orlen Finał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej
Kobiet i Mężczyzn,
g) Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn,
h) Mistrzostwa Europy w Siatkówce Mężczyzn,
i) Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U21 w piłce nożnej,
j) Euroliga – Koszykówka Kobiet,
k) Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym,
l) Liga Światowa (Final Six) w siatkówce męskiej.

Zadanie I.3.2 ORGANIZACJA BIEGOWYCH CYKLICZNYCH IMPREZ MASOWYCH
W ramach zadania realizowane będą imprezy sportowe
pozwalające mieszkańcom utrzymać dobrą kondycję oraz
uczestniczyć w rywalizacji sportowej.
Imprezy biegowe dzięki swej różnorodności i niepowtarzalnemu
charakterowi przyciągają zarówno amatorów rozpoczynających
zmagania biegowe jak i maratońskich weteranów, są to np.:
a) Bieg Marzanny (bieg na dystansie półmaratonu 21 km),
b) Kraków Business Run (bieg korporacyjny – sztafeta na
dystansie 5 km i 10 km),
c) Bieg Trzech Kopców (bieg górski - 13 km),
d) Cracovia Półmaraton Królewski (21 km),
e) Bieg Sylwestrowy (bieg na dystansie 5 km i 10 km)
f) Bieg Par w pogoni za tlenem (bieg rekreacyjny 3km).

Zadanie I.3.3 REALIZACJA WYDARZEŃ I IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ TURNIEJÓW
POKAZOWYCH O STRATEGICZNYM ZNACZENIU DLA MIASTA
W ramach zadania realizowane będą wydarzenia i imprezy
sportowe istotne dla promocji Krakowa jako miasta sportu, np.:
a) Regaty Kajakowe na torze kajakowym Kolna
b) Speedway na stadionie żużlowym KS Wanda
c) wielkoformatowe imprezy i wydarzenia organizowane w
Tauron Arenie Kraków.
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Zadanie I.3.4 REALIZACJA WYDARZEŃ
SPORTOWYCH O CHARAKTERZE
LOKALNYM (miejskim, dzielnicowym, osiedlowym)
Realizacja zadania opiera się na współpracy Miasta z klubami
sportowymi, Radami Dzielnic oraz podmiotami gospodarczymi
przy tworzeniu projektów skierowanych do lokalnych
społeczności Krakowa. Współpraca zakłada wsparcie finansowe
ich realizacji ze strony zaangażowanych podmiotów. Gmina
Miejska Kraków wspiera w organizacji szereg wydarzeń o
charakterze lokalnym.

Cel szczegółowy I.4:

Gry zespołowe to niewątpliwie jedne z najpopularniejszych
dyscyplin sportu, które angażują dzieci i młodzież, a na poziomie
Budowa oferty sportowej w zakresie mistrzowskim przyciągają największą liczbę kibiców. Klubowe
halowych zespołowych olimpijskich zespoły siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki mogą stać się
gier sportowych ponownie sportową wizytówką Krakowa.
Celem strategicznym działań wspierających drużyny halowych
gier
zespołowych
powinno
być
osiągnięcie
poziomu
mistrzowskiego i udział klubów krakowskich w europejskich
rozgrywkach pucharowych, co związane jest również z
wykorzystaniem i promocją hali Tauron Arena Kraków. Ponadto
podniesienie poziomu sportowego i utworzenie nowych sekcji
zespołowych gier sportowych da możliwość utalentowanej
młodzieży kontynuowania kariery sportowej w naszym mieście.
Zadanie I.4.1 SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ZESPOŁOWYCH GIER
SPORTOWYCH
Realizacja zadania zakłada wspieranie już istniejących oraz
tworzenie nowych klas sportowych w szkołach podstawowych
i gimnazjach, a we współpracy ze związkami sportowymi
utworzenie Szkół Mistrzostwa Sportowego lub klas sportowych
w szkołach średnich. Zadanie to obejmuje:
a) zapewnienie bazy szkoleniowej (modernizacja
istniejących i budowa nowych szkolnych hal sportowych),
b) finansowanie udziału w młodzieżowych rozgrywkach
ligowych w ramach miejskich programów sportowych.
Zadanie I.4.2 ODBUDOWA SEKCJI SENIORSKICH ZESPOŁOWYCH GIER
SPORTOWYCH W KLUBACH KRAKOWSKICH
Realizacja zadania zakłada przygotowanie organizacyjne,
sportowe i szkoleniowe drużyn uczestniczących w rozgrywkach
I i II ligi do wprowadzenia sponsorów strategicznych,
a w konsekwencji osiągnięcia awansu do ekstraklasy.
Zadanie to obejmować będzie m. in. umożliwienie korzystania z
miejskiej infrastruktury sportowej – treningi i mecze.

29

Program rozwoju sportu w Krakowie na lata 2016-2019

PRIORYTET II:
NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA – lokalne wzmocnienie działalności państwa w kierunku
„zapewniania niezbędnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w tym infrastruktury
przyszkolnej” oraz „podniesienie jakości i efektywności zarządzania obiektami sportowymi” istotnie
wpływają na realizację pozostałych zadań priorytetowych „Programu Rozwoju Sportu do roku 2020”.
Dążenie do zapewnienia mieszkańcom dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej
w Krakowie winno być realizowane dwutorowo. Po pierwsze poprzez prowadzenie inwestycji o znaczeniu
strategicznym, a po drugie poprzez budowę oraz kompleksową modernizację i remonty mniejszych
obiektów sportowych. Zapewni to, w skali całego Miasta, dostęp mieszkańcom do różnego typu
infrastruktury i powszechną możliwość aktywności fizycznej. Szczególnie ważny jest tu dostęp dzieci
i młodzieży z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych do różnorodnej bazy sportowej – tak przyszkolnej,
jak i oferty klubów sportowych czy bazy osiedlowej i dzielnicowej.
Cel szczegółowy II.1:

Działania kierunkowe dotyczące prowadzenia na terenie Krakowa
inwestycji infrastruktury sportowej obejmą realizację: stadionu
Rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznego, basenu olimpijskiego, hal do rywalizacji
sportowej Krakowa drużynowej i sportów walki, całorocznych boisk wielofunkcyjnych
oraz tras do narciarstwa biegowego, oprócz inwestycji ujętych
w uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa Wieloletniej Prognozie
Finansowej/Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Zadanie II.1.1 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ KRAKOWA
Realizacja aktualnego wykazu inwestycji w zakresie budowy
lub modernizacji infrastruktury sportowej zawartej w
uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa Wieloletniej
Prognozie Finansowej/ Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Programy realizowane przez Zarząd Infrastruktury
Sportowej w ramach budowy, przebudowy i modernizacji
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Krakowa,
to m.in.:
a) Gminny Program rewitalizacji przyszkolnej
infrastruktury sportowej – modernizacja
nawierzchni i urządzeń boisk sportowych,
b) Program MSiT rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej – Orliki Lekkoatletyczne,
c) Program MSiT budowy hal tenisowych,
d) Program termomodernizacji obiektów sportowych,
e) Program budowy krytych pływalni,
f) Program budowy przyszkolnych hal sportowych.

Zadanie II.1.2 ZACHOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW UTRZYMANIA
MIEJSKIEJ BAZY SPORTOWEJ POWIERZONEJ KLUBOM
SPORTOWYM
W ramach realizacji zadania, kluby sportowe mogą być
wspierane przez Miasto w utrzymaniu wysokich standardów
powierzonej im infrastruktury sportowej.
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PRIORYTET III:
PROMOCJA KRAKOWA JAKO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI - Miasto posiada infrastrukturę i tereny
udostępnione do uprawiania sportu i aktywności rekreacyjnej, jednakże wciąż nie jest postrzegane
w Polsce jako prężny ośrodek sportowy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są małe nakłady finansowe
na promocję szczególnie ze słabo zaznaczającą się działalnością okręgowych związków i klubów
sportowych. Odpowiednia koordynacja i efektywna współpraca środowiska sportowego jest niezbędnym
warunkiem w staraniach miasta Krakowa o przyznanie organizacji wydarzeń o wysokiej randze sportowej.
Cel szczegółowy III.1:

Niezwykle istotnym elementem promocji krakowskiego sportu
i samego Miasta poprzez sport jest współorganizowanie imprez i
Wzmocnienie wizerunku Krakowa wydarzeń o randze co najmniej mistrzostw Polski. Wydarzenia takie
jako ważnego polskiego centrum dają podstawę do promowania Krakowa jako miejsca, w którym
sportu uprawiany jest sport, a z drugiej strony promowania miejsca, w
którym sport uprawiany jest na wysokim poziomie. Warunkiem, jest
posiadanie odpowiednich obiektów sportowo – widowiskowych,
spełniających standardy międzynarodowe.
Zadanie III.1.1 PROWADZENIE TEMATYCZNEGO PORTALU INTERNETOWEGO
Promocja sportu i rekreacji poprzez spójne tematyczne
portale
internetowe
www.krakow.pl/sport
oraz
www.zis.krakow.pl zawierające aktualne informacje na
temat m.in. inwestycji i remontów, organizowanych
wydarzeń sportowych, dostępnej bazy sportowej, osiągnięć
krakowskich sportowców, oferty sportowo-rekreacyjnej,
itp.

Zadanie III.1.2 ROZPOZNAWALNE LOGO I HASŁO PROMUJĄCE KRAKÓW JAKO
MIASTO SPORTU
Promocja Miasta poprzez sportowe logo i hasła:
„Kraków kierunek Sport”,
„Witamy w Sportowym Krakowie”,
„Cracovia Maraton z historią w tle”,
„Sportowy Kraków zaprasza”.
Zadanie III.1.3 WSPÓŁPRACA Z POLSKIMI I MIĘDZYNARODOWYMI ZWIĄZKAMI
SPORTOWYMI, POLSKIM KOMITETEM OLIMPIJSKIM I INNYMI
ORGANIZACJAMI WSPIERAJĄCYMI ROZWÓJ SPORTU
Celem rozwijania współpracy z polskimi i
międzynarodowymi związkami sportowymi i innymi
organizacjami wspierającymi rozwój sportu jest
wzmacnianie wizerunku Krakowa jako Miasta posiadającego
atrakcyjną ofertę sportową.

Zadanie III.1.4 SPORT JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY
Ogromny potencjał komunikacyjny posiada także obszar
turystyki definiowanej przez pryzmat sportu. Wszelkie
sportowe wydarzenia stanowią naturalną płaszczyznę komunikacji i możliwości przyciągania turystów z zewnątrz.
Funkcjonowanie hali Tauron Arena Kraków i odbywające się
tam zawody sportowe (udział bierny jako kibic) oraz
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imprezy biegowe (Cracovia Maraton - udział czynny jako
zawodnik – np. turystyka biegowa) są znakomitym
magnesem przyciągającym turystów. Należy zwrócić uwagę,
że pobyt tego typu turysty jest ograniczony w czasie do
konkretnej imprezy, ale stanowi dobre podwaliny do zatrzymania go w mieście na dłużej.

Zadanie III.1.5 PROMOCJA KRAKOWA - „AMBASADORZY KRAKOWSKIEGO
SPORTU”
Wykorzystanie potencjału promocyjnego krakowskich
klubów sportowych, drużyn i sportowców w ramach strategii
promocji Miasta.

PRIORYTET IV:
WSPÓŁPRACA NA RZECZ KRAKOWSKIEGO SPORTU – jest to kluczowe narzędzie w osiągnięciu celów
nadrzędnych. Partnerstwo samorządu z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim
i biznesem sprzyja „tworzeniu przestrzeni publicznej sprzyjającej podejmowaniu aktywności fizycznej i
„wspieraniu aktywności społecznej w obszarze sportu” – priorytetowym celom działalności państwa na
rzecz sportu, zawartym w „Programie Rozwoju Sportu do roku 2020”.
Porozumienie i współpraca zarówno wewnątrz krakowskiego środowiska sportowego, jak
i pokazanie na zewnątrz wspólnego potencjału jest, z punktu widzenia konkurencji Krakowa, niezbędnym
elementem rozwoju i budowania marki Miasta jako ważnego centrum sportu. Rolą władz Miasta jest
stwarzanie warunków do dialogu.
Cel szczegółowy IV.1:

Program zakłada realizację działań służących promowaniu
krakowskich sportowców, trenerów, instruktorów i nauczycieli
Promowanie krakowskich w znaczący sposób przyczyniających się do upowszechniania sportu.
sportowców i środowisk Także nadawanie honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu” ma na celu
wspierających krakowski sport docenienie działań osób oraz instytucji w zakresie wspierania rozwoju
krakowskiego sportu oraz zachęcanie innych do podobnej aktywności.
Zadanie IV.1.1 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIÓW
DLA SPORTOWCÓW I NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI I TRENERÓW
W ramach realizacji zadania przyznawane będą przez Miasto
nagrody finansowe dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym. Ponadto przyznawane będą wyróżnienia dla
najlepszych krakowskich trenerów, instruktorów i nauczycieli
zaangażowanych
w
procesy
efektywnego
szkolenia
zawodników.
Zadanie IV.1.2 PRZYZNANIE HONOROWEGO TYTUŁU „PRZYJACIEL SPORTU”
Realizacja zadania, którego intencją jest wspieranie,
prowadzenie i rozwój działalności w zakresie kultury fizycznej
na terenie Gminy Miejskiej Kraków, następuje poprzez
coroczne wyróżnianie osób fizycznych i firm szczególnie
zasłużonych dla działalności sportowej oraz wspomagających
rozwój sportu w Krakowie.
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Cel szczegółowy IV.2:

Realizacja tego celu wymaga skoordynowania wszystkich krakowskich
środowisk związanych ze sportem i aktywnym wypoczynkiem. Z racji
Współpraca środowisk dużego rozproszenia i różnorodności form prawnych, w ramach których
sportowych z władzami działają instytucje sportowe, szczególnie ważna jest integrująca rola
Krakowa Miasta, jako klamry spinającej całe środowisko sportowe.
Zadanie IV.2.1

Zadanie IV.2.2

DZIAŁANIE RADY DS. SPORTU
Realizując zadanie, działająca przy Prezydencie Miasta
Krakowa Rada ds. Sportu, jako organ opiniodawczo-doradczy
na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie w szczególności opiniuje:
1) strategię rozwoju Krakowa w zakresie kultury fizycznej;
2) projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) program rozwoju bazy sportowej na terenie Krakowa,
w tym w szczególności miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego w zakresie dotyczącym wykorzystania na
cele kultury fizycznej;
4) projekty uchwał, o warunkach i trybie finansowania
zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zachowaniem
celu publicznego z zakresu sportu, który Miasto zamierza
osiągnąć.

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KRAKOWA W ZAKRESIE
SPORTU.
Realizacja zadań w ramach współpracy międzynarodowej
obejmuje m.in. wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
dotyczących realizowanych przez Miasta
programów,
organizacji imprez, inwestycji sportowych, modeli współpracy
i finansowania klubów i obiektów miejskich, a także spotkania
i udział w rywalizacji sportowej oraz realizację wspólnych
projektów i przedsięwzięć.

Zadanie IV.2.3 WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z KRAKOWSKIM ŚRODOWISKIEM
AKADEMICKIM
Ideą współpracy jest wzajemne wspieranie działań
zmierzających do powszechnego rozwoju społeczeństwa
lokalnego poprzez zachowanie sprawności fizycznej i zdrowia,
zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie dzieci
i młodzieży oraz wzrost roli Krakowa jako miejsca aktywnego
wypoczynku i ważnego polskiego ośrodka sportu. Ważnym
elementem zadania jest także wdrożenie modelu praktyk
studenckich w ramach miejskich programów sportowych.
Zadanie IV.2.4 WZMOCNIENIE ROLI
SPORTOWYCH MIASTA

WOLONTARIATU

W

DZIAŁANIACH

W ramach realizacji zadania wykorzystany będzie potencjał
grupy
ludzi,
którzy
wykazali
się
zaangażowaniem
i pracowitością w projekcie Wolontariatu Przestrzeni
Publicznej UEFA EURO 2012 w Krakowie. Wolontariusze
wyselekcjonowani na EURO 2012 stanowią doskonałą bazę
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do obsługi innych projektów sportowych realizowanych
w przyszłości przez Miasto.
Duży potencjał posiadają placówki oświatowe, które już teraz
aktywnie wspierają organizację imprez biegowych. Do
rekrutacji wolontariuszy wykorzystywany jest fanpage
Krakowski Wolontariat Sportowy.
W związku z tym, że zdecydowaną większość wolontariuszy
stanowią ludzie młodzi, z których część może opuścić w
niedługim czasie Kraków, baza wolontariuszy będzie
systematycznie uzupełniana i rozwijana.
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Cel szczegółowy IV.3:

Samorząd powinien aktywniej pełnić funkcję kierunkową i
koordynacyjną, tworzyć platformę współpracy dla różnych
Współpraca z biznesem podmiotów zainteresowanych sportem oraz wyznaczać
kierunki jego rozwoju. Miasto powinno spojrzeć na sport w
szerokiej perspektywie.
Zadanie IV.3.1 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA RZECZ IMPREZ
SPORTOWYCH KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA
MIEJSKA KRAKÓW
Zadanie IV.3.2 POZYSKIWANIE
ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
POPRZEZ
SPONSORING SPORTOWY NA RZECZ KLUBÓW SPORTOWYCH I
STOWARZYSZEŃ
Stworzenie procedur i polityki Miasta związanej z
pozyskiwaniem środków z sektora prywatnego (ułatwienia
formalno–prawne, finansowe); rozwiązania kompleksowe.
Zadanie IV.3.3 PRZYGOTOWANIE ATRAKCYJNYCH DLA BIZNESU
DŁUGOLETNICH PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH SPORT
Programy będą oparte o elementy o charakterze Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu. Duże firmy, które mają już za
sobą etap budowania marki na rynku, szukają w sponsoringu
sposobu na pokazanie swojego społecznego zaangażowania
(programy typu grassroots – np. program edukacyjny ENERGA
Sailing, Tauron Bachleda Ski).
Działania Miasta będą oparte na liderach środowisk
aktywności fizycznej i ich angażowaniu w lobbing na rzecz
wspierania klubów sportowych i aktywności fizycznej.
Współpraca obejmie stworzenie swoistego Biznes Klubu
zrzeszającego firmy wspierające sport w Krakowie (np.
coroczna nagroda, wsparcie ze strony Miasta - narzędzia
promocyjne).
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V. MONITORING I NARZĘDZIA REALIZACJI PROGRAMU
V.1. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU
Zasadność kierunków przyjętych w Programie będzie podlegała ocenie.
Monitorowaniu i ewaluacji podlegać będzie stopień osiągania poszczególnych celów,
poprzez realizację zadań przez właściwe komórki i jednostki miejskie. Monitoring
wykaże zagrożenia związane z prawidłowością realizacji zadań oraz stopień osiągnięcia
założonych celów, ewentualne propozycje korekty przyjętych założeń czy też
zastosowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie.
Efektem prowadzonego monitoringu będzie zbiorcza informacja o skuteczności
zastosowanych instrumentów. Monitoring rozumiany jest jako zbiór i selekcja informacji,
zaś ewaluacja jako ocena i interpretacja zebranych danych. Za koordynację realizacji
Programu odpowiedzialny będzie Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa właściwy
ds. sportu i wydział Urzędu Miasta Krakowa właściwy ds. sportu, z którymi
współpracować będą w zakresie merytorycznym komórki i jednostki Gminy Miejskiej
Kraków realizujące zadania w zakresie sportu. Rokrocznie, w terminie do 30 kwietnia
przedstawiany będzie Radzie Miasta Krakowa raport z realizacji Programu za rok ubiegły.
Podstawowym warunkiem sprawnej i skutecznej realizacji zadań, określonych
w Programie jest założenie odpowiedniej wielkości środków finansowych przeznaczanych
rokrocznie z budżetu Miasta na działalność bieżącą i inwestycyjną w ramach sportu oraz
udoskonalenie form pozyskiwania środków zewnętrznych (szczególną uwagę należy
zwrócić na wykorzystanie możliwości funduszy Unii Europejskiej). Należy dążyć także
do synchronizacji programów gminnych z programami wojewódzkimi i ministerialnymi.
Realizacja Programu uzależniona jest nie tylko od odpowiedniego poziomu finansowania,
ale przede wszystkim zapewnienia priorytetowego traktowania obszaru sportu przez
samorząd.
Do narzędzi wydatkowania środków z budżetu Miasta na realizację zadań wskazanych
w Programie, należy zaliczyć:
a) wspieranie i powierzanie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom,
b) współorganizację przedsięwzięć i projektów,
c) realizację zamówień publicznych,
d) wieloletnie porozumienia o współpracy,
e) przekazywanie subwencji i dotacji celowych na realizację zadań przez placówki
oświatowe,
f) udzielanie poparcia poprzez objęcie honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Krakowa.
Dla osiągnięcia celu dostępności sportu dla wszystkich koniecznym jest nie tylko
wsparcie finansowe partnerów strategicznych Miasta, ale też inne formy dotowania.
Kluby sportowe stają się gospodarzem zarządzanych obiektów sportowych, będących
własnością Gminy Miejskiej Kraków w oparciu o tytuły prawne do terenu. Zasadą jest
zawieranie z klubami umów dzierżawy i użytkowania.
Program zakłada podtrzymanie formy pomocy dla klubów sportowych, jaką jest
udzielanie ulg w opłatach należnych Gminie poprzez preferencyjne stawki wynajmu
nieruchomości.
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V.2. WSKAŹNIKI OCENY
Tabela 10. Zestawienie wskaźników kontekstowych związanych z realizacją Programu Rozwoju Sportu
w Krakowie na lata 2016-2019.
Identyfikator
wskaźnika
W1_S

W2_S
W3_S

Nazwa wskaźnika

Wartość w
2013 r.

Wartość w
2014 r.

Wartość
oczekiwana

9,7 %

10%

10,2%

271 370

251 444

250 000

36

21

30

Udział gminnych obiektów
sportowych i rekreacyjnych w
ogólnej liczbie takich obiektów na
terenie GMK
Dynamika przyrostu liczby osób
uczestniczących w projektach
sportowo-rekreacyjnych
Liczba medali/ tytułów zdobytych
przez krakowskich sportowców/
kluby sportowe

Tabela 11. Zestawienie deklarowanych wyników realizacji Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata
2016-2019.

Główny cel:
Realizowany
poprzez cele
szczegółowe:

Tak, aby:

Kraków miejscem aktywnego wypoczynku oraz prężnym ośrodkiem sportowym
I.1: Kształtowanie postaw prosportowych oraz ich rozwijanie wśród dzieci i
młodzieży
I.2: Budowa oferty sportowej i popularyzacja aktywnego stylu życia wśród
mieszkańców Krakowa
I.3: Organizacja imprez i wydarzeń sportowych
I.4: Budowa oferty sportowej w zakresie halowych zespołowych olimpijskich gier
sportowych
II.1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa
III.1: Wzmocnienie wizerunku Krakowa jako ważnego polskiego centrum sportu
IV.1: Promowanie krakowskich sportowców i środowisk wspierających krakowski
sport
IV.2: Współpraca środowisk sportowych z władzami Krakowa
IV.3: Współpraca z biznesem
1.
2.

utrzymać wysoką liczbę mieszkańców uprawiających sport,
wzrosła liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w międzyszkolnym
współzawodnictwie sportowym,
3. zwiększyć dostępność miejskiej bazy obiektów sportowych,
4. poprawić standardy obiektów sportowych,
5. wzrosła liczba mieszkańców prowadzących zdrowy i aktywny styl życia,
6. poprawić jakość działania klubów sportowych aktywnie współpracujących
z Miastem w zakresie upowszechniania sportu,
7. poprawić proces zarządzania organizacjami sportowymi,
8. wzrosła liczba osób uczestniczących w stałym systemie szkolenia
sportowego,
9. sportowcy reprezentujący krakowskie kluby sportowe osiągali wysokie
wyniki,
10. wzrosła liczba osób aktywnie uczestniczących w imprezach sportowych,
11. tworzono nowoczesne obiekty, umożliwiające organizację imprez
i wydarzeń sportowych o randze Mistrzostw Polski, Europy i Świata.

37

Program rozwoju sportu w Krakowie na lata 2016-2019

Tabela 12. Zbiorcze zestawienie wskaźników produktu i realizacji w ramach poszczególnych zadań
Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.
PRIORYTET I: SPORT DLA KRAKOWIAN
Cel szczegółowy I.1: Kształtowanie postaw prosportowych oraz ich rozwijanie wśród dzieci i młodzieży

ZADANIE/ DZIAŁANIE

I.1.1

Miejskie Programy Sportowe SP/
Realizacja miejskich programów
sportowych

I.1.2

Miejskie Programy Sportowe SP/
Rozwój sportu szkolnego dzieci i
młodzieży

PRODUKT

MIERNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

RYZYKO

MIEJSKI PROGRAM
SPORTOWY

- atrakcyjność zajęć
- łączna liczba osobowejść na
miejskich programów
zajęcia miejskich programów
- niska frekwencja
rekreacyjno-sportowych
sportowych
(min. 90% uczestników)

SEKCJA / ZAJĘCIA

- liczba uczestników
pozaszkolnych zajęć
sportowych

- atrakcyjność
pozaszkolnych zajęć
sportowych i
rekreacyjnych
(min. 90% uczestników)

- niska frekwencja

Cel szczegółowy I.2: Budowa oferty sportowej i popularyzacja aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa

ZADANIE/ DZIAŁANIE

I.2.1

I.2.2

Upowszechnianie Sportu SP/
Zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańców miasta

Upowszechnianie Sportu SP/
Rozwój sportu olimpijskiego w
Krakowie

PRODUKT

PROJEKT / UMOWA

PROJEKT/ UMOWA

MIERNIK PRODUKTU
- liczba uczestników zajęć
oferowanych przez kluby
sportowe
- liczba klubów sportowych
oferujących zajęcia
- liczba uczestników zajęć
oferowanych przez kluby
sportowe
- liczba klubów sportowych
oferujących zajęcia

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

RYZYKO

- atrakcyjność zajęć
oferowanych przez
kluby sportowe
(średnio min. 800
uczestników/klub),

- niska frekwencja

- atrakcyjność zajęć
oferowanych przez
kluby sportowe
(średnio min. 80
uczestników/klub)

- niska frekwencja

Cel szczegółowy I.3: Organizacja imprez i wydarzeń sportowych

ZADANIE/ DZIAŁANIE

I.3.1

Zadanie ZIS/
Realizacja wydarzeń
sportowych o charakterze
ogólnopolskim i
międzynarodowym
strategicznych dla promocji
sportu i miasta

PRODUKT

MIERNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

RYZYKO

- niska frekwencja
- niska skuteczność
działań promocyjnych,
- nierzetelny
podwykonawca

WYDARZENIE/
IMPREZA

- planowana liczba
uczestników,
- liczba uczestników

- realizacja planu
frekwencji
(min. 85%)

I.3.2

Zadanie ZIS/
Organizacja biegowych
cyklicznych imprez masowych

WYDARZENIE/
IMPREZA

- planowana liczba
uczestników,
- liczba uczestników

- realizacja planu
frekwencji
(min. 85%)

1.3.3

Zadanie ZIS/
Realizacja wydarzeń i imprez
sportowych oraz turniejów
pokazowych o strategicznym
znaczeniu dla miasta

WYDARZENIE/
IMPREZA

- planowana liczba
uczestników,
- liczba uczestników

- realizacja planu
frekwencji
(min. 85%)

I.3.4

Upowszechnianie Sportu SP/
Realizacja wydarzeń
sportowych o charakterze
lokalnym (miejskim,
dzielnicowym, osiedlowym)

WYDARZENIE/
IMPREZA

- liczba uczestników
przedsięwzięć / projektów
- liczba przedsięwzięć /
projektów

- atrakcyjność
wydarzeń sportowych o
- niska frekwencja
charakterze lokalnym
(min. 200 osób)
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- niska frekwencja
- niska skuteczność
działań promocyjnych,
- nierzetelny
podwykonawca
- niska frekwencja
- niska skuteczność
działań promocyjnych,
- nierzetelny
podwykonawca
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Cel szczegółowy I.4: Budowa oferty sportowej w zakresie halowych zespołowych olimpijskich gier sportowych

ZADANIE/ DZIAŁANIE

PRODUKT

MIERNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

I.4.1

Miejskie Programy Sportowe SP/
Zadanie ZIS/
SEKCJA/ ZAJĘCIA
Szkolenie dzieci i młodzieży w
UMOWA
zakresie zespołowych gier
sportowych

- atrakcyjność zajęć w
- łączna liczba osobowejść na
zakresie zespołowych
zajęcia
gier sportowych

I.4.2

Zadanie ZIS/
Odbudowa sekcji seniorskich
zespołowych gier sportowych w
klubach krakowskich

- liczba udostępnionych
obiektów/ infrastruktury
sportowej

UMOWA

- liczba drużyn
korzystających z
dostępnych obiektów/
infrastruktury
sportowej

RYZYKO

- niska frekwencja,

- konflikt pomiędzy
najemcą hali a klubem
korzystającym z
obiektu

PRIORYTET II: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Cel szczegółowy II.1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa

ZADANIE/ DZIAŁANIE

II.1.1

Zadanie ZIS/
Rozbudowa infrastruktury
sportowej Krakowa

II.1.2

Zadanie ZIS /
Zachowanie wysokich
standardów utrzymania
miejskiej bazy sportowej
powierzonej klubom sportowym

PRODUKT

INWESTYCJA/
REMONT

MODERNIZACJA
OBIEKTU

MIERNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

- liczba
realizowanych/zakończonych
inwestycji i remontów
- kubatura/powierzchnia
obiektów

- liczba zrealizowanych
umów

- nierzetelny/
nieterminowi
podwykonawca
- brak środków w
budżecie

- liczba zrealizowanych
zadań
- liczba osób
korzystających z
obiektu

- brak środków w
budżecie
- niska jakość usług
wykonawców

- liczba zadań
modernizacyjnych

RYZYKO

PRIORYTET III: PROMOCJA KRAKOWA JAKO OŚRODKA SPORTU
Cel szczegółowy III.1: Wzmocnienie wizerunku Krakowa jako ważnego polskiego centrum sportu

ZADANIE/ DZIAŁANIE

III.1.1

Miejskie Programy Sportowe SP/
Zadanie ZIS/
Prowadzenie tematycznego
portalu internetowego

III.1.2

Miejskie Programy Sportowe SP/
Zadanie ZIS/
Rozpoznawalne logo i hasło
promujące Kraków jako miasto
sportu

III.1.3

Miejskie Programy Sportowe SP/
Zadanie ZIS/
Współpraca z polskimi i
międzynarodowymi związkami
sportowymi, PKOl i innymi
organizacjami wspierającymi
rozwój sportu

III.1.4

Zadanie ZIS/
Sport jako produkt turystyczny

PRODUKT

MIERNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

RYZYKO

PORTAL
INTERNETOWY

- liczba przygotowywanych
lub aktualizowanych
podstron tematycznych

- liczba odsłon strony
internetowej
(liczba odsłon: 1 mln)

- niska liczba odsłon

LOGO/ HASŁO

- liczba akcji/ użytych
narzędzi promocyjnych
zawierających logo lub hasło

- liczba akcji/ użytych
narzędzi promocyjnych
zawierających logo lub
hasło

- niska efektywność
narzędzi promocyjnych

UMOWA/
POROZUMIENIE
IMPREZA

- liczba umów/ porozumień

- liczba projektów/
akcji promocyjnych

UMOWA/
POROZUMIENIE,
WYDARZENIE

- liczba projektów/ imprez,
- liczba gości z Polski i ze
świata

- liczba projektów/
imprez o randze
mistrzowskiej
międzynarodowej lub
ogólnopolskiej
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- brak partnerów do
współpracy

- konkurowanie
polskich i
zagranicznych obiektów
sportowych

Program rozwoju sportu w Krakowie na lata 2016-2019

Zadanie ZIS/
III.1.5

Promocja Krakowa „Ambasadorzy krakowskiego
sportu”

UMOWA/
POROZUMIENIE

- liczba umów/ porozumień

- liczba akcji/
projektów
promocyjnych

- niska efektywność
narzędzi promocyjnych

PRIORYTET IV: WSPÓŁPRACA NA RZECZ KRAKOWSKIEGO SPORTU
Cel szczegółowy IV.1: Promowanie krakowskich sportowców i środowisk wspierających krakowski sport

ZADANIE/ DZIAŁANIE

PRODUKT

MIERNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

RYZYKO

IV.1.1

Upowszechnianie Sportu SP/
Realizacja programu stypendiów STYPENDIUM/
dla sportowców i nagród dla
NAGRODA
nauczycieli i trenerów

- wysokość środków
przeznaczonych na stypendia
- liczba stypendystów

- średnia wysokość
stypendium
(500 zł)

- brak środków
budżetowych na
stypendia

IV.1.2

Miejskie Programy Sportowe SP/
KONKURS/
Przyznanie honorowego tytułu
PRZYZNANY TYTUŁ
„Przyjaciel Sportu”

- liczba zgłoszonych
osób/podmiotów

- popularność konkursu,
(min. 4 kandydatury)

- brak kandydatur w
konkursie

Cel szczegółowy IV.2: Współpraca środowisk sportowych z władzami Krakowa

ZADANIE/ DZIAŁANIE

PRODUKT

MIERNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

IV.2.1

Miejskie Programy Sportowe SP/
SPOTKANIE
Działanie Rady ds. Sportu

- liczba spotkań

- liczba spotkań
(min. 1 spotkanie)

IV.2.2

Miejskie Programy Sportowe SP/
Zadanie ZIS/
SPOTKANIE/
Międzynarodowa współpraca
PROJEKT
Krakowa w zakresie sportu

- liczba spotkań /
nawiązanych kontaktów,
- liczba osób objętych
wymianą

- liczba projektów
(min. 2 projekty/
partnerzy)

IV.2.3

Miejskie Programy Sportowe SP/
Współpraca samorządu z
PROJEKT
krakowskim środowiskiem
akademickim

- liczba spotkań

- liczba partnerów
(min. 2 partnerów)

IV.2.4

Zadanie ZIS /
Wzmocnienie roli wolontariatu
w działaniach sportowych
miasta

- liczba projektów
realizowanych przy wsparciu
wolontariatu

- ilość wolontariuszy
zaangażowanych w
realizację projektów
miejskich (50 osób)

PROJEKT

RYZYKO

-

- brak podmiotów
zainteresowanych
współpracą,
- brak środków
budżetowych

-

- brak chętnych do
podjęcia współpracy,
- brak środków
budżetowych

Cel szczegółowy IV.3: Współpraca z biznesem

ZADANIE/ DZIAŁANIE

IV.3.1

IV.3.2

PRODUKT

Zadanie ZIS /
Pozyskiwanie środków
zewnętrznych na rzecz imprez
UMOWA
sportowych, których
organizatorem jest Gmina
Miejska Kraków
Miejskie Programy Sportowe SP/
Zadanie ZIS
Pozyskiwanie środków
PROGRAM/
zewnętrznych poprzez
STRATEGIA
sponsoring sportowy na rzecz
klubów sportowych i
stowarzyszeń.

MIERNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU/
PLANOWANE WIELKOŚCI
(ROCZNIE)

RYZYKO
- zła sytuacja makro i
mikro ekonomiczna w
Polsce i na świecie
- mała atrakcyjność
oferty

- ilość umów sponsorskich

- ilość zrealizowanych
umów (20)

- liczba opracowanych
dokumentów

- mała atrakcyjność
- liczba
udogodnień
zatwierdzonych/
- niesprzyjające
przyjętych dokumentów
otoczenie prawne
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IV.3.3

Miejskie Programy Sportowe SP/
Zadanie ZIS
Przygotowanie atrakcyjnych dla PROGRAM/ PROJEKT
biznesu długoletnich programów
wspierających sport

- Ilość realizowanych
programów/ projektów
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- Ilość realizowanych
programów/projektów

- niekorzystna sytuacja
ekonomiczna,
- brak porozumienia
Miasta i klubów
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VI. FINANSOWANIE PROGRAMU SPORTU
VI.1. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU
VI.1.1. PIRAMIDA UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA W SPORCIE
Działania Miasta realizowane i finansowane w oparciu o niniejszy Program, mają na celu
tworzenie właściwej piramidy uczestnictwa mieszkańców Krakowa w sporcie.
Jej podstawę stanowią dzieci i młodzież, objęte systemem realizacji zajęć
programowych wychowania fizycznego, a następnie uczestnicy zajęć w ramach
aktywnego spędzania wolnego czasu, szerokie rzesze społeczeństwa w różnym wieku
i z różnych środowisk (m.in. Program Aktywny Kraków). Kolejny szczebel stanowią
uczestnicy Programu Sportowy Sukces czyli cyklicznego szkolenia sportowego związanego
z udziałem we współzawodnictwie sportowym, adresowanego do dzieci i młodzieży.
Następny szczebel to rzesze zawodników rozwijających i doskonalących swoje
predyspozycje poprzez uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego
w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich na poziomie eliminacji
i finałów Mistrzostw Polski, Europy i Świata (Program Droga do Mistrzostwa). Szczyt tej
piramidy tworzą sportowcy zawodowi, mistrzowie uprawiający poszczególne dyscypliny
sportu na podstawie profesjonalnych kontraktów. Graficzny obraz opisanego podziału
przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 6 Piramida uczestnictwa mieszkańców Krakowa w sporcie.

Poziom V

WYCZYN
Poziom IV

Poziom III

Poziom II

Poziom I

DROGA DO
MISTRZOSTWA

SPORTOWY SUKCES

AKTYWNY KRAKÓW

WYCHOWANIE FIZYCZNE
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Realizując zadania własne, miasto Kraków koncentruje się na działaniach własnych
i wspieraniu inicjatyw partnerów zewnętrznych na poziomach II –IV.
Jednocześnie Miasto we współpracy z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi
i związkami sportowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi kulturę fizyczną będzie
stwarzać warunki organizacyjne do rozwoju sieci szkół o charakterze ogólnokształcącym
– sportowym na każdym poziomie nauczania, dającym szansę osiągania jak najlepszych
rezultatów w sporcie i nauce przez najbardziej utalentowanych uczniów szkół
krakowskich.
W okresie obowiązywania Programu, Miasto będzie wspierało w szczególności dyscypliny
sportowe objęte programem Igrzysk Olimpijskich w 2016 Rio de Janeiro, w 2018
Pjongczang oraz w 2020 Tokio.
Wyróżnienie dyscyplin olimpijskich ma na celu zapewnienie im dalszego rozwoju,
wzmocnienie wizerunku Krakowa jako miasta sportu oraz stworzenie realnej możliwości
osiągania przez krakowian znaczących sukcesów sportowych.
Istotnym zadaniem dla Miasta będzie również wsparcie rozwoju sportów intelektualnych
oraz sportów osób niepełnosprawnych.
VI.1.2. OBSZARY WSPÓŁPRACY MIASTA Z KLUBAMI I ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI
W zakresie współpracy z klubami i organizacjami sportowymi, Miasto tworzy warunki,
w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi Sportu. Program w sposób szczegółowy
odnosi się do następujących obszarów:
1. Droga do mistrzostwa - prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników
w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem w systemie
współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, objętej programem igrzysk
olimpijskich i paraolimpijskich, organizowanego przez polskie związki sportowe w celu
osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego na poziomie eliminacji oraz finałów
Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata.
W ramach tego obszaru Miasto wspiera, w tym finansowo, działalność klubów sportowych
w zakresie:
a. realizacji programów szkolenia sportowego
b. wyposażenia – zakupu sprzętu sportowego
c. organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
(na szczeblu krajowym i międzynarodowym)
d. korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
e. wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej oraz stypendiów sportowych dla
wybitnych zawodników
2. Sportowy sukces - prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników
w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem
w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu,
organizowanego przez związki sportowe.
W ramach tego obszaru Miasto wspiera, w tym finansowo, działalność klubów sportowych
w zakresie:
a. realizacji programów szkolenia sportowego
b. wyposażenia – zakupu sprzętu sportowego
c. organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (na szczeblu
krajowym i międzynarodowym)
d. korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
e. wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej
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3. Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa,
w szczególności dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających
na celu rozwój, doskonalenie I odnowę sprawności psychofizycznej, w tym:
a. prowadzenie programowych zajęć w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego
organizacji obozów wypoczynkowych z elementami sportowymi lub aktywności
i ćwiczeń ruchowych
b. organizacja imprez sportowych oraz realizacja miejskich programów sportowych.
c. realizacja działań promocyjnych popularyzujących aktywne spędzanie czasu
wolnego.
VI.1.3. ŹRÓDŁA NAKŁADÓW NA SPORT W KRAKOWIE
Podstawowym źródłem nakładów na sport w Krakowie są środki Gminy. Pozabudżetowe
środki finansowe można pozyskiwać m. in. od współrealizatorów zadań oraz sponsorów.
Obecność Polski w Unii Europejskiej stwarza dodatkowo możliwości skorzystania
z dotacji m.in. w zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową.
Promocja działań w zakresie sportu na rynku lokalnym, a szczególnie podejmowanie
przedsięwzięć na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym, stanowi zachętę
inwestowania dla podmiotów komercyjnych. Pozyskane fundusze przeznaczane będą na
rozwój sportu na terenie Krakowa.
VI.1.4. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE W OBSZARZE SPORTU ORAZ ZASADY
ICH FINANSOWANIA
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się sportem,
Program określa zasady, priorytetowe zadania publiczne w obszarze sportu, których
realizacja związana jest z ich finansowaniem z budżetu Gminy Miejskiej Kraków
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
Oczekiwanym rezultatem współpracy jest przede wszystkim poprawa warunków
uprawiania sportu, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do oferty sportowej
oraz wzrost efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych
i zaangażowania organizacji sportowych w obszarach:
wspierania i upowszechniania sportu,
realizacji wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym,
organizowania lokalnych imprez sportowych.
Możliwe jest również realizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym
z zastosowaniem innych trybów określonych w odrębnych przepisach, przy zachowaniu
dbałości o wysoką jakość wykonania zadań.

VI.2. OTWARTY KONKURS OFERT
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Zasady organizacji Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych określa
uchwalany corocznie Program współpracy miasta Krakowa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wspierając i upowszechniając kulturę fizyczną Miasto ogłasza konkurs na następujące
projekty:
1. Droga do mistrzostwa,
2. Sportowy sukces,
3. Aktywny Kraków,
4. Mistrzowie w Krakowie,
5. Realizacja
lokalnych
programów
lub
imprez
sportowo-rekreacyjnych
prowadzonych na terenie dzielnic przez kluby sportowe i pozostałe organizacje
pozarządowe (zadania powierzone, priorytetowe dzielnic).
Rozpatrując złożone oferty, uprawniony organ administracji publicznej:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
4) uwzględnia planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych
na ten cel środków.
Ponadto, w ramach szczegółowej oceny merytorycznej poszczególnych projektów
stosuje się następujące kryteria dodatkowe:
A/ Droga do mistrzostwa:
o Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Systemie Sportu
Młodzieżowego,
o Wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym w imprezach
międzynarodowych,
o Wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym w imprezach
regionalnych,
B/ Sportowy sukces:
o Liczba grup szkoleniowych i uczestników zajęć sportowych,
o Udział i wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym
w imprezach międzynarodowych,
o Udział i wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym
w imprezach krajowych,
o Udział i wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym
w imprezach regionalnych,
C/ Aktywny Kraków:
o Liczba i ranga organizowanych ogólnomiejskich imprez rekreacyjnych,
o Innowacyjność oferty programowej,
D/ Mistrzowie w Krakowie:
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o liczba uczestników imprezy,
o czas trwania imprezy,
o zasięg terytorialny i ranga imprezy, jej wartość promocyjna dla Miasta,
E/ Realizacja lokalnych programów lub imprez sportowo-rekreacyjnych
prowadzonych na terenie dzielnic przez kluby sportowe i pozostałe organizacje
pozarządowe (zadania bieżące roczne dzielnic)
o liczba uczestników projektu,
o czas trwania projektu,
o wartość promocyjna projektu
Szczegółowy zakres punktacji oraz wagi do ww. kryteriów będą corocznie uchwalane
podczas wspólnego posiedzenia merytorycznej komisji Rady Miasta Krakowa, właściwej
dla spraw sportu oraz Rady ds. Sportu, na podstawie wniosków Wydziału Sportu.
VI.3. STYPENDIA SPORTOWE
Gmina Miejska Kraków może ustanawiać i finansować okresowe stypendia
sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Ustawa
o sporcie, art. 31).
Regulacje dotyczące stypendiów sportowych dla krakowskich sportowców zostały
określone w odpowiednich uchwałach Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych
zasad przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wysokość środków
finansowych przeznaczanych z budżetu Gminy Miejskiej Kraków na stypendia sportowe
będzie corocznie wzrastała.
VI.4. NAKŁADY FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Realizacja założeń zawartych w Programie wymaga zapewnienia odpowiedniego
poziomu stabilnego finansowania ze środków budżetu Miasta oraz źródeł zewnętrznych
(budżet Państwa, fundusze unijne, wkład sponsorów i partnerów poszczególnych
projektów).
Kluczową sprawą dla skuteczności prowadzonych działań jest konsekwentna polityka
finansowania upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (działalność szkoleniowa,
realizacja miejskich programów sportowych, stypendia sportowe) zakładająca
narastający udział wydatków przeznaczanych corocznie na ten cel tj. w 2016 roku
na poziomie 0,3 % całości wydatków budżetu Miasta, w 2017 roku na poziomie 0,3 %
całości wydatków budżetu Miasta, w 2018 roku na poziomie 0,4 % całości wydatków
budżetu Miasta, w 2019 roku na poziomie 0,4 % całości wydatków budżetu Miasta.
Kompleksowe ujęcie nakładów finansowych łącznie i w układzie rocznym oraz źródła
finansowania prezentuje poniższe zestawienie (Tab. 11).
Ostateczna wysokość środków na realizację ww. zadań będzie corocznie określana
uchwałą w sprawie przyjęcia Budżetu Miasta Krakowa.
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Tabela 13. Szacunkowe nakłady finansowe w układzie rocznym i źródła finansowania zadań programu.
Nr zadania
budżetowego
/ numer
działania

Usługa publiczna

Nazwa zadania / nazwa
działania /
przedsięwzięcia

Nazwa
produktu

Zadanie
KO*/01

Nakłady finansowe łączne

Łącznie

W tym środki
własne Miasta

Zewnętrzne

Harmonogram
działań
(terminy)

Nakłady finansowe w układzie rocznym

2016

2017

2018

2019

I. SPORT DLA KRAKOWIAN
I.1 Kształtowanie postaw
prosportowych oraz ich
rozwijanie wśród dzieci i
młodzieży

SP/MPS
SP/NPS
SP/MPS

SP/UPS
SP/UPS

Zapewnienie dzieciom i
młodzieży oferty
sportowej i rekreacyjnej
Zapewnienie dzieciom i
młodzieży oferty
sportowej i rekreacyjnej

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej
Wspieranie inicjatyw w
zakresie sportu
wyczynowego

ZIS/OIS

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

ZIS/OIS/01

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

ZIS/OIS/01

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

ZIS, SP/UPS

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

I.1.1 Realizacja miejskich
programów sportowych
I.1.2 Rozwój sportu
szkolnego dzieci i
młodzieży
I.2 Budowa oferty
sportowej i popularyzacja
aktywnego stylu życia
wśród mieszkańców
Krakowa
Zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańców
miasta
Rozwój sportu olimpijskiego
w Krakowie
I.3 Organizacja imprez i
wydarzeń sportowych
I.3.1 Realizacja wydarzeń
sportowych o charakterze
ogólnopolskim i
międzynarodowym
strategicznych dla promocji
sportu i miasta
I.3.2 Organizacja
biegowych cyklicznych
imprez masowych
I.3.3 Realizacja wydarzeń i
imprez sportowych oraz
turniejów pokazowych o
strategicznym znaczeniu
dla miasta
I.3.4 Realizacja wydarzeń
sportowych o charakterze
lokalnym (miejskim,
dzielnicowym, osiedlowym)
I.4 Budowa oferty

miejski
program
sportowy

9 520 000

9 520 000

2 360 000

2 360 000

2 400 000

2 400 000

2016-2019

sekcja/
zajęcia

54 710 000

54 710 000

12 710 000

13 300 000

14 000 000

14 700 000

2016-2019

projekt/
umowa

11 320 000

11 320 000

2 660 000

2 660 000

3 000 000

3 000 000

2016-2019

projekt/
umowa

7 200 000

7 200 000

1 600 000

1 600 000

2 000 000

2 000 000

2016-2019

wydarzenie
/impreza

52 000 000

52 000 000

12 500 000

12 000 000

13 500 000

14 000 000

2016-2019

wydarzenie
/impreza

1 400 000

1 400 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2016-2019

wydarzenie
/impreza

1 900 000

1 900 000

500 000

400 000

500 000

500 000

2016-2019

wydarzenie
/impreza

850 000

850 000

100 000

200 000

250 000

300 000

2016-2019
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ZIS, SP

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

ZIS, SP

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

ZIS/S

ZIS/UTR/01

ZIS/OIS, SP
ZIS/OIS, SP

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej
Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej
Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

sportowej w zakresie
halowych zespołowych
olimpijskich gier
sportowych
I.4.1 Szkolenie dzieci i
młodzieży w zakresie
zespołowych gier
sportowych
I.4.2 Odbudowa sekcji
seniorskich zespołowych
gier sportowych w klubach
krakowskich
II. NOWOCZESNA
INFRASTRUKTURA
SPORTOWA
II.1 Rozbudowa
infrastruktury sportowej
Krakowa
II.1.1 Rozbudowa
infrastruktury sportowej
Krakowa
II.1.2 Zachowanie wysokich
standardów utrzymania
miejskiej bazy sportowej
powierzonej klubom
sportowym
III. PROMOCJA KRAKOWA
JAKO OŚRODKA SPORTU I
REKREACJI
III.1 Wzmocnienie
wizerunku Krakowa jako
ważnego polskiego centrum
sportu
III.1.1 Prowadzenie
tematycznego portalu
internetowego
III.1.2 Rozpoznawalne logo i
hasło promujące Kraków
jako miasto sportu
III.1.3 Współpraca z
polskimi i
międzynarodowymi
związkami sportowymi,
PKOl i innymi organizacjami
wspierającymi rozwój
sportu

sekcja/
zajęcia/
umowa

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

umowa

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

141 057 300

125 411 000

15 646 300

36 085 000

49 559 300

30 430 000

24 983 000

2016-2019

inwestycja/
remont

110 641 300

94 995 000

15 646 300

28 769 000

42 059 300

22 730 000

17 083 000

2016-2019

modernizacja obiektu

30 416 000

30 416 000

7 316 000

7 500 000

7 700 000

7 900 000

2016-2019

portal
internetowy

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

logo/ hasło

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

umowa/
porozumieni
e/ impreza

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

ZIS/OIS, SP

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

ZIS/OIS/01

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

III.1.4 Sport jako produkt
turystyczny

umowa/por
porozumie/
wydarzenie

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

ZIS/OIS/01

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

III.1.5 Promocja Krakowa –
„Ambasadorzy
krakowskiego sportu”

umowa/por
ozumienie

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019
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IV. WSPÓŁPRACA NA RZECZ
KRAKOWSKIEGO SPORTU

SP/UPS

Zapewnienie dzieciom i
młodzieży oferty
sportowej i rekreacyjnej

SP/MPS

Zapewnienie dzieciom i
młodzieży oferty
sportowej i rekreacyjnej

SP/MPS
ZIS, SP/MPS
ZIS, SP/MPS
ZIS/OIS/01

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej
Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej
Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej
Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

IV.1 Promowanie
krakowskich sportowców i
środowisk wspierających
krakowski sport
IV.1.1 Realizacja programu
stypendiów dla sportowców
i nagród dla nauczycieli i
trenerów
IV.1.2 Przyznanie
honorowego tytułu
„Przyjaciel Sportu”
IV.2 Współpraca środowisk
sportowych z władzami
Krakowa
IV.2.1 Działanie Rady ds.
Sportu
IV.2.2 Międzynarodowa
współpraca Krakowa w
zakresie sportu
IV.2.3 Współpraca
samorządu z krakowskim
środowiskiem akademickim
IV.2.4 Wzmocnienie roli
wolontariatu w działaniach
sportowych miasta

stypendium
/ nagroda

1 500 000

1 500 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2016-2019

konkurs/
przyznany
tytuł

55 000

55 000

10 000

15 000

15 000

15 000

2016-2019

spotkanie

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

projekt/
spotkanie

968 000

968 000

218 000

250 000

250 000

250 000

2016-2019

projekt

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

projekt

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

umowa

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

program/
strategia

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

program/
projekt

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

Siły własne

2016-2019

IV.3 Współpraca z biznesem

ZIS/OIS/02

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

ZIS/OIS/03

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

ZIS/OIS/02

Zapewnienie dostępności
bazy i oferty sportowej i
rekreacyjnej

IV.3.1 Pozyskiwanie
środków zewnętrznych na
rzecz imprez sportowych,
których organizatorem jest
Gmina Miejska Kraków
IV.3.2 Pozyskiwanie
środków zewnętrznych
poprzez sponsoring
sportowy na rzecz klubów
sportowych i stowarzyszeń.
IV.3.3 Przygotowanie
atrakcyjnych dla biznesu
długoletnich programów
wspierających sport
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VII. SŁOWNICZEK POJĘĆ
SPORT – wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i
psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na
wszelkich poziomach;
KULTURA FIZYCZNA - sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową;
WYCHOWANIE FIZYCZNE – ujęta w pedagogiczny system forma uczestnictwa w kulturze
fizycznej młodych pokoleń, której celem jest wspomaganie rozwoju fizycznego,
motorycznego i zdrowia oraz przygotowanie do podtrzymania i pomnożenia tych
właściwości w życiu późniejszym (w pierwszej części jest zawarta aktualizacja ,a w
dalszej prospekcja). Najogólniejszym celem wychowania fizycznego było i jest
przygotowanie młodych pokoleń do życia;
REHABILITACJA RUCHOWA – kompleksowe i zespołowe działanie, które ma na celu
przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej, a także
zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym;
SPORT WYCZYNOWY - forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie w
drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych;
SPORT PROFESJONALNY - rodzaj sportu wyczynowego uprawianego w celach
zarobkowych;
DYSCYPLINA SPORTU – rodzaj uprawianego sportu, który jest określony przez przepisy i
normy;
WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE – indywidualna lub zbiorowa rywalizacja osób,
podejmowana w celu uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów.
zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu,
przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika;
ZAWODNIK – osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu, posiadająca licencję
zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
TRENER / INSTRUKTOR SPORTU – osoba posiadająca wyłączne uprawnienia do
prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu w związku sportowym oraz w
klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski
związek sportowy;
KLUB SPORTOWY – osoba prawna, prowadząca działalność sportową. Klub sportowy
będący członkiem polskiego związku sportowego uczestniczy we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez ten związek;
ZWIĄZEK SPORTOWY – stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń, utworzony przez co
najmniej 3 kluby sportowe;
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POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY – stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń, utworzony
przez wiązek sportowy po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej, w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie;
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - najstarsza i największa międzynarodowa impreza sportowa,
organizowana co 2 lata (na przemian letnie i zimowe) w różnych krajach, pod hasłem
szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów;
POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI – związek stowarzyszeń zrzeszający polskie związki
sportowe oraz inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej lub osoby fizyczne, związane z narodowym ruchem olimpijskim; organizacja
pozarządowa, która samodzielnie wyznacza i realizuje cele związane z ruchem
olimpijskim;
POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI – stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń,
organizujący narodowy ruch paraolimpijski osób niepełnosprawnych, wyłącznie
uprawniony do wykorzystywania symboliki paraolimpijskiej oraz nazw Igrzyska
Paraolimpijskie i Komitet Paraolimpijski;
SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO – przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji
szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na
zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i
koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie
na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Zawiera jednolity system klasyfikacji sportowej w
kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec. System Sportu
Młodzieżowego obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej
oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
MIASTO LUB GMINA – Gmina Miejska Kraków, realizująca gminne i powiatowe zadania z
zakresu kultury fizycznej;
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