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WSTĘP

Przyjęta w dniu 13 kwietnia 2005 roku przez Radę Miasta Krakowa Strategia Rozwoju 
Krakowa określa 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. Programem podstawowym dla realizacji celu operacyjnego jest obecnie 
Program rozwoju oraz promocji sportu i rekreacji w Krakowie na lata 2007 – 2011.

Program ten określa kierunki realizacji przez władze samorządowe założenia 
głównego: sport, kultura fizyczna i rekreacja służyć mają powszechnie rozwojowi 
społeczeństwa, zachowaniu sprawności, zdrowia Krakowian, zagospodarowaniu czasu 
wolnego, szczególnie zaś dzieci i młodzieży, także osób starszych i niepełnosprawnych. 
Program nawiązuje do Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, przyjętej przez Radę 
Ministrów w dniu 11 lutego 2003 roku, zaktualizowanej w styczniu 2007 roku. W Strategii 
określone zostały kierunki działań dla kultury fizycznej i sportu w Polsce oraz przyjęty został 
główny cel strategiczny – Aktywne i Sprawne Społeczeństwo. 

Zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, organy administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju 
kultury fizycznej, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi. 

W Programie rozwoju oraz promocji sportu i rekreacji w Krakowie na lata 2007 –
2011 zakłada się cel główny: Sport i rekreacja dla każdego mieszkańca Krakowa oraz cele 
szczegółowe:
1. Dostępność sportu dla wszystkich ,
2. Promocja sportu i poprzez sport,  
3. Nowoczesna infrastruktura sportowo – rekreacyjna. 

Program rozwoju oraz promocji sportu i rekreacji w Krakowie na lata 2007- 2011 
będzie realizowany w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce oraz Wojewódzkim 
Programem w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem problematyki 
infrastruktury sportowej, po jego uchwaleniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego.
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I. PODSTAWA PRAWNA

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 68 ust. 5 stanowi: „Władze publiczne 
popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”. 

„Obywatele Polski, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj 
niepełnosprawności - korzystają z równego prawa do różnych form kultury fizycznej”.

Powstanie w wyniku transformacji ustrojowej w 1990 roku samorządu lokalnego 
zrodziło potrzebę stworzenia zasad i kryteriów realizacji zadania własnego Gminy, zawartego 
w art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Ustawa 
jednoznacznie określa, że do Gminy należy w szczególności: zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb społeczności w zakresie kultury fizycznej oraz dbałość o tereny rekreacyjne
i urządzenia sportowe.

Problematykę kultury fizycznej regulują w Polsce przede wszystkim przepisy ustawy
z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym. Ustawa o kulturze fizycznej określa zasady działalności w sferze kultury 
fizycznej, a także zadania organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, 
klubów sportowych oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji 
procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia 
rehabilitacji ruchowej. Z kolei ustawa o sporcie kwalifikowanym określa zasady prowadzenia 
działalności w zakresie sportu kwalifikowanego, zasady uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym, a także zadania organów administracji rządowej, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie organizacji uprawiania sportu 
kwalifikowanego i współzawodnictwa sportowego.

Kraków jako gmina, zobowiązany jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
mieszkańców poprzez realizację m.in. spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym 
utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), natomiast jako powiat grodzki, wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie kultury 
fizycznej i turystyki  (art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
powiatowym).

Jednostki samorządu terytorialnego, współdziałając z organami administracji rządowej  
zobowiązane są do tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla 
rozwoju kultury fizycznej. Kraków realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej jako 
zadania własne (art. 4, art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej),
a także – we współdziałaniu z organami administracji rządowej, klubami sportowymi oraz ich 
związkami - zobowiązany jest do organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej 
oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. 

Zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873, z późn.zm.) Deklaracja woli współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
zasadzie partnerstwa zawarta jest w przyjętym przez Radę Miasta Programie współpracy 
samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. Wyraża on intencję realizacji 
swoich zadań ustawowych, w zakresach - gdzie jest to możliwe - w ścisłym współdziałaniu
z nimi. Współdziałanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych 
gminie i powiatowi grodzkiemu, spoczywających na samorządzie miasta Krakowa. Potencjał 
organizacji pozarządowych wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb 
zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i organizacji.
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Program określa zasady, zakres i formy współpracy samorządu miasta Krakowa
z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest
z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. 

II. DIAGNOZA

Społeczna rola sportu i rekreacji jest w Krakowie traktowana jako temat niezwykle 
istotny w hierarchii  problemów ogólnomiejskich. Związane jest to z postrzeganiem kultury 
fizycznej nie tylko jako sfery konsumpcji kulturalnej, rozrywkowej czy wypoczynkowej, lecz 
także dostrzegania jej wpływu na procesy rozwoju, kształtowania i utrzymania zdrowia oraz 
sił biologicznych niezbędnych w osiąganiu określonych celów gospodarczych i społecznych.
Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia ( dane zawarte w Strategii Rozwoju 
Sportu w Polsce do roku 2015) w społeczności dorosłych wciąż przeważa styl życia daleki od 
prozdrowotnego. Jedynie 7 %  Polaków  deklaruje systematyczną aktywność fizyczną, 33 % 
czyni to raz w tygodniu, 12 % rzadziej, ale przynajmniej raz w miesiącu, natomiast reszta 
sporadycznie bierze udział w jakichkolwiek zajęciach, służących podniesieniu sprawności 
fizycznej – uprawia jakąś dziedzinę sportu lub podejmuje inne formy aktywności 
rekreacyjnej. Pomimo  stosunkowo dużej popularności sportu i widowisk sportowych walory 
aktywności fizycznej i sportu, uprawianego w różnych, dostępnych dla każdego formach, 
wciąż jest nieznane i niedoceniane. Przy wydłużaniu się wieku życia Polaków niesie to 
poważne zagrożenia dla zdrowia i jakości życia. 

Badania wskazują także na pogarszający się poziom wydolności i sprawności 
fizycznej dzieci i młodzieży. Do głównych przyczyn takiego stanu należy z pewnością 
zaliczyć małą aktywność ruchową dzieci i młodzieży oraz – pomimo wprowadzenia 4 – tej 
godziny wf – długoletnie zaniedbania na poziomie szkolnego wychowania fizycznego.
Taką sytuację potwierdzają także dane zawarte w Raporcie o stanie zdrowia mieszkańców 
Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach – 2005 rok. Podstawowym czynnikiem ryzyka 
zachorowalności mieszkańców Krakowa był brak aktywności ruchowej.

EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 

W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost ilości klubów sportowych, 
których działalność jest dotowana z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, realizujących zadanie 
upowszechniania kultury fizycznej oraz osób obejmowanych rokrocznie stałym systemem 
szkolenia sportowego, co obrazuje poniższe zestawienie.

Tab. 1   Ilość klubów i osób objętych szkoleniem 
Rok Ilość klubów dotowanych przez Miasto Ilość osób objętych szkoleniem

2003 121 20,1 tys
2004 126 20,5 tys
2005 140 21,6 tys
2006 149 25,8 tys
2007 155 28,5 tys

Na przestrzeni lat  2003 – 2007 ilość klubów sportowych objętych dofinansowaniem 
wzrosła o 34 podmioty. 

Miasto rokrocznie wspiera także organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, 
inicjowanych przez kluby sportowe i organizacje działające w ramach kultury fizycznej. 
Poniższe zestawienie obrazuje rezultaty osiągnięte w tym zakresie w ostatnich latach.
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Tab.2  Ilość imprez sportowych i uczestników
Rok Ilość imprez objętych dotacją przez Miasto Ilość uczestników imprez

2003 83 24,2 tys.
2004 113 42,3 tys.
2005 122 79,0 tys.
2006 198 90,0 tys.
2007 172 85, 0 tys.

Miasto jest inicjatorem lub współorganizatorem ważnych imprez sportowych
o zasięgu ponadlokalnym, z których na szczególną uwagę zasługują: coroczne Spotkanie  
Prezydenta Miasta z Mistrzami Sportu, Międzynarodowy bieg Cracovia Maraton, całoroczny 
system zawodów sportowych w ramach igrzysk szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, 
kolejne edycje krakowskiego Biegu Samorządowego i Marszobiegu Niepodległości.

Tab.3  Ilość imprez sportowych i uczestników 
Rok Ilość imprez współrealizowanych przez Miasto Ilość uczestników imprez

2003 16 50,7 tys.
2004 25 76,9 tys.
2005 28 85,1 tys.
2006 31 97 tys.
2007 18 100 tys.

Dzięki znaczącemu wsparciu Miasta rokrocznie podejmowane są przez kluby 
sportowe prace remontowe i modernizacyjne obiektów, terenów i urządzeń sportu i rekreacji, 
co obrazuje poniższe zestawienie. 

Tab.4  Ilość remontowanych obiektów i kwoty
Rok Ilość obiektów objętych pracami remontowymi kwota  przeznaczona na realizację prac

2003 35 800 000,00 zł
2004 42 800 000,00 zł
2005 44 1 200 000,00 zł
2006 56 1 300 000,00 zł
2007 51 1 300 000,00 zł

W ostatnich latach zanotowano znaczący wzrost środków przeznaczanych z budżetu 
Miasta w zakresie kultury fizycznej, co obrazują poniższe zestawienia:

Tab.5  Ilość środków budżetowych 
Rok Kwota przeznaczona w budżecie Miasta 

na kulturę fizyczną
udział w  wydatkach ogółem budżetu Gminy

2003 13,04 mln zł 0,82%
2004 29,99 mln zł 1,53%
2005 57,68  mln zł 2,73%
2006 73,69  mln zł 3,14%
2007 94,39  mln zł 3,33%

RAZEM 268,78 mln zł
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Tab.6 Zbiorcze zestawienie środków gminnych, przeznaczonych na kulturę fizyczną

Rok Realizacja 
zadań 

inwestycyjnych

Remonty 
obiektów 

sportowych

Organizacja 
imprez 

sportowych

Upowszechnianie 
kultury fizycznej

OSiR 
Krakowianka

OGÓŁEM

2003      8 217 838,00 800 000,00 1 083 500,00 2 740 000,00 197 000,00 13 038 338,00 
2004 24 502 731,00 800 000,00 1 124 200,00 3 100 000,00 460 000,00 29 986 931,00 
2005 51 544 218,00 1 200 000,00 1 348 100,00 3 343 000,00 241 000,00 57 676 318,00 
2006 66 894 900,00 1 300 000,00 1 539 500,00 3 560 000,00 400 000,00 73 694 400,00 
2007 87 085 000,00 1 300 000,00 1 643 450,00 4 060 000,00 450 000,00 94 387 050,00 

RAZEM 238 244 687,00 5 400 000,00 6 587 350,00 16 803 000,00 1 748 000,00 268 783 037,00 
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Wyk. 1 Porównanie struktury wydatków Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych 
na rozwój i wspieranie kultury fizycznej w latach 2003 - 2007

2003

63%
6%

8%

21%
2%

INWESTYCJE REMONTY IMPREZY SZKOLENIE OSIR

2007

93%

1% 4%2% 0,48%

INWESTYCJE REMONTY IMPREZY SZKOLENIE OSIR
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Miasto Kraków charakteryzuje się najwyższą dynamiką wzrostu środków 
finansowych, przeznaczonych na finansowanie kultury fizycznej i sportu spośród 
największych polskich metropolii. W okresie 2003 – 2006 wzrost wydatków na kulturę 
fizyczną wyniósł 723,83% w tym wydatków majątkowych aż 965,47%. Stanowi to najwyższy 
wskaźnik spośród największych polskich metropolii.  
 Porównanie wydatków Krakowa, przeznaczonych na kulturę fizyczną z wybranymi 
miastami metropolitalnymi stanowi załącznik 1 do Programu.

     III.  ANALIZA SWOT  

Dostępność sportu dla wszystkich

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
1) Współzawodnictwo sportowe szkolne
oraz prowadzone przez MZSKF, OZS, 
kluby sportowe dzieci i młodzieży
2) Dobra kadra szkoleniowa, wysokie 
kwalifikacje, staż pracy
3) Baza sportowa w dyspozycji klubów 
sportowych i szkół 
4) Różnorodność działań na rzecz 
zdrowego stylu życia 
5) Rosnąca ilość klubów sportowych, 
współpracujących z gminą

1) Brak programów rekreacji ruchowej dla 
osób starszych i niepełnosprawnych 
2) Brak odpowiedniej motywacji 
finansowej kadry, odpływ kadry ze 
względów ekonomicznych
3) Brak ogólnodostępnych obiektów 
zarządzanych przez miasto, brak systemu 
zarządzania
4) Rozdrobnienie działań, brak koordynacji
i kompleksowej informacji

SZANSE i OCZEKIWANIA ZAGROŻENIA
1) Wzbudzenie potrzeby zdrowego stylu 
życia wśród mieszkańców 
2) Realizacja programów 
ministerialnych, wykorzystanie środków 
centralnych
i środków UE - Kapitał Ludzki

1) Brak unormowań prawnych na poziomie 
ogólnokrajowym 
2) Brak umiejętności w zakresie 
pozyskiwania środków, brak specjalistów 
oraz brak managerów
w klubach sportowych i związkach 
wojewódzkich
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Promocja sportu i poprzez sport

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
1) Organizacja wielu imprez sportowych, 
lokalnych, regionalnych, krajowych
2) Współorganizacja imprez o zasięgu 
międzynarodowym
3) Wielość podejmowanych przez miasto 
akcji popularyzujących aktywny styl 
życia
4) Organizacja imprez 
międzynarodowych na torze kajakarstwa 
górskiego

1) Brak odpowiedniej promocji 
2) Brak wyspecjalizowanych obiektów, 
spełniających standardy europejskie
3) Brak koordynacji działań, słaba 
promocja akcji, brak kompleksowej 
informacji, niedostateczna współpraca
z mediami 

SZANSE i OCZEKIWANIA ZAGROŻENIA
1) Przyznanie Polsce organizacji 
finałowych rozgrywek turnieju EURO 
2012
2) Pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na popularyzację sportu i rekreacji
3) Zacieśnienie współpracy
z samorządem województwa 
małopolskiego
w programie w dziedzinie kultury 
fizycznej 
4) Atrakcyjność oferty turystyczno –
rekreacyjnej Krakowa 

1) Koncentracja wydatków na 
przedsięwzięcia związane wyłącznie
z organizacją turnieju EURO 2012

2) Brak odpowiednio przygotowanych 
kadr, do pozyskiwania środków, brak 
wyszkolonych kadr także w klubach 
sportowych
3) Nastawienie samorządu małopolskiego 
na pomoc mniejszym ośrodkom
w regionie
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Nowoczesna infrastruktura sportowo rekreacyjna  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
1) Stosunkowo duża ilość obiektów 
sportowych
2) Realizacja programów budowy sieci 
boisk wielofunkcyjnych
i basenów krytych
3) Modelowe rozwiązania we 
wprowadzeniu sieci miejskich ośrodków 
sportu i edukacji  

1) Obiekty sportowe w dyspozycji klubów 
sportowych oraz szkół, przez co nie są 
ogólnodostępne, zły stan techniczny części 
obiektów, nierównomierna lokalizacja
w dzielnicach, brak obiektów sportowych 
spełniających międzynarodowe standardy, 
umożliwiających rozgrywanie imprez rangi 
światowej   
2) Brak innych obiektów sportowych,
w tym  lodowisk ( jedyne lodowisko 
oddane w zarządzanie klubu sportowego)

SZANSE i OCZEKIWANIA ZAGROŻENIA
1) Dofinansowanie inwestycji z budżetu 
państwa oraz ze środków UE
2) Wzrost nakładów na inwestycje
i remonty obiektów sportowych
z budżetu miasta 
3) Wzrost aktywności i profesjonalizmu 
w zarządzaniu obiektami sportowymi 
przez kluby
4) Rozwój współpracy między klubami
i szkołami w zakresie wzajemnego 
udostępniania obiektów

1) Brak mechanizmów pozyskiwania
środków oraz brak przygotowanej kadry, w 
tym także w klubach sportowych,  brak 
ściśle określonych kryteriów i zasad 
ubiegania się o środki zewnętrzne
2) Przewlekłość postępowań 
administracyjnych w procesie 
inwestycyjnym,, brak terenów, ustawowe 
ograniczenia w tworzeniu partnerstw 
publiczno -prywatnych, brak 
przygotowania kadr i planowania 
modernizacji i remontów obiektów 
sportowych przez kluby sportowe
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IV. CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

SPORT I REKREACJA DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA KRAKOWA 
Celem głównym Programu jest wykształcenie potrzeby zdrowego stylu życia. Cel ten 

nawiązuje do wizji Krakowa, określonej w Strategii Rozwoju Krakowa „ Kraków miastem 
obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców (...). Jednocześnie 
zapewnienie mieszkańcom Krakowa należytego poziomu zaspokajania potrzeb w zakresie 
sportu i rekreacji oraz rozwój społecznego zrozumienia walorów kultury fizycznej w naszym 
Mieście, ze szczególnym naciskiem na rozwój sportu szkolnego i młodzieżowego.

STRUKTURA PROGRAMU ROZWOJU ORAZ PROMOCJI SPORTU  I REKREACJI 
W KRAKOWIE NA LATA 2007-2011

Obszar działań

1.1 Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży 2.1 Organizacja sportowych imprez o 
zasięgu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym oraz przedsięwzięć 
promujących sport 

Obszary działań

1.2 Aktywność fizyczna społeczeństwa

CEL GŁÓWNY PROGRAMU
SPORT I REKREACJA DLA KAŻDEGO  MIESZKAŃCA KRAKOWA

Cel szczegółowy 3
Nowoczesna infrastruktura 

sportowo rekreacyjna

Cel szczegółowy 2
Promocja sportu i poprzez 

sport

Cel szczegółowy 1
Dostępność sportu dla 

wszystkich

Obszar działań

2.2 Popularyzacja aktywnego stylu życia, 
edukacja społeczna

3.1 Budowa i modernizacja obiektów 
sportowych

3.2 Remonty obiektów sportowych
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OPIS ZADAŃ DO REALIZACJI 

Cel szczegółowy 1 - Dostępność sportu dla wszystkich
Obszar działań - 1.1 Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży
Zadania do realizacji:
1.1.1 Doskonalenie szkolnego systemu współzawodnictwa młodzieżowego (Krakowska 
Olimpiada Młodzieży)
1.1.2 Opracowanie i realizacja sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych.
1.1.3 Wprowadzenie programu „Mój trener, mój przyjaciel”.
1.1.4 Organizacja programu zdobywania powszechnej umiejętności pływania, program 
„Umiem pływać”.
1.1.5 Kontynuacja organizacji wypoczynku letniego i zimowego - Lato, zima w mieście
oraz oferta wyjazdowa dla dzieci i młodzieży na sportowo w ramach otwartego konkursu 
ofert dla organizacji pozarządowych.
1.1.6 Doskonalenie form szkolenia kadry instruktorów i menadżerów sportowych 
(Utworzenie Klubu Trenera).

Obszar działań 1.2 – Aktywność fizyczna społeczeństwa
Zadania do realizacji:
1.2.1 Promowanie postawy aktywności sportowej w społeczeństwie.
1.2.2 Inicjowanie i wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej  
w środowiskach osób starszych i niepełnosprawnych.
1.2.3 Organizacja czasu wolnego, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez 
tworzenie alternatywy: atrakcyjnych form rekreacji ruchowej.

Cel szczegółowy 2 – Promocja sportu i poprzez sport
Obszar działań – 2.1 Organizacja sportowych imprez o zasięgu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym oraz przedsięwzięć promujących sport.
Zadania do realizacji:
2.1.1 Współorganizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych 
zgodnie z kalendarzem imprez polskich związków sportowych oraz organizacja imprez 
własnych miasta (załącznik nr 5).
         2.1.1.1 Organizacja „Cracovia Maraton”.
         2.1.1.2 Organizacja „Biegu samorządowego”.
         2.1.1.3 Organizacja „Marszobiegu Niepodległości”.

2.1.2 Współorganizowanie imprez rangi mistrzostw Polski, Europy, Świata. 
2.1.3. Kontynuacja organizacji „Gali Mistrzów Sportu”.
2.1.4 Kontynuacja przyznawania Tytułu Przyjaciela Sportu.
2.1.5 Rozszerzenie programu stypendiów sportowych.
2.1.6 Przyznawanie Tytułu Trenera Roku.
2.1.7.Współpraca międzynarodowa.

Obszar działań 2.2 – Popularyzacja aktywnego stylu życia, edukacja społeczna
2.2.1. Opracowanie i realizacja koncepcji informacji sportowej.
2.2.2 Promowanie aktywnego wypoczynku (ścieżki rowerowe, szlaki rekreacyjne).
2.2.3 Społeczne kampanie edukacyjne.
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Cel szczegółowy 3 – Nowoczesna infrastruktura sportowo rekreacyjna.
Obszar działań – 3.1 Budowa i modernizacja obiektów sportowych.
Zadania do realizacji:
3.1.1 Opracowanie mechanizmów pozyskiwania  środków pozabudżetowych.
3.1.2 Kontynuacja programu inwestycji o znaczeniu strategicznym wpisanych do 
wieloletniego programu inwestycyjnego.
3.1.3 Opracowanie modelowych rozwiązań miejskich ośrodków sportu i edukacji.
3.1.4 Kontynuacja programu budowy boisk wielofunkcyjnych lokowanych w dzielnicach 
pomocniczych miasta na podstawie zapotrzebowania na tego typu obiekty.
3.1.5 Kontynuacja programu budowy krytych basenów.
3.1.6 Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w porozumieniu z Wydziałem 
Edukacji.

Obszar działań – 3.2 Remonty obiektów sportowych.
3.2.1 Remonty obiektów sportowych będących własnością miasta i zarządzanych przez kluby 
sportowe w drodze otwartego konkursu dla najlepiej przygotowanych ofert.
3.2.2 Remonty przyszkolnych obiektów sportowych w porozumieniu z Wydziałem Edukacji.
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V. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Cel szczegółowy 1. Dostępność sportu dla wszystkich 

Osiągnięcie wysokiego poziomu wykształcenia zachowań prozdrowotnych 
mieszkańców Krakowa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych. 
Adresatami zadań realizowanych w tym obszarze są dzieci, młodzież, osoby starsze
i niepełnosprawne.  Program zakłada zwiększenie działań, promujących aktywność fizyczną, 
upowszechnianie  atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, poprzez aktywizację 
środowisk zawodowych i społecznych w szkołach i klubach sportowych. Wymóg ten 
spowodował poszukiwanie przez Gminę partnerów, którzy w sposób profesjonalny, zgodnie
z wolą ustawodawcy wykonają to zadanie. Adresatem stały się więc przede wszystkim 
Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, Wojewódzkie Związki
w poszczególnych dyscyplinach, kluby sportowe, posiadające przygotowaną, 
wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową, sprawdzone metody treningu sportowego i naboru 
spośród dzieci i młodzieży a także bazę obiektów i urządzeń przystosowanych do 
prowadzenia zajęć.
Dla osiągnięcia celu dostępności sportu dla wszystkich koniecznym jest nie tylko wsparcie 
finansowe  naszych strategicznych partnerów, ale też inne formy wsparcia. 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. Miasto udziela ulgi w formie umarzania wierzytelności 
pieniężnych Gminy Miejskiej Kraków, dla klubów sportowych oraz sportowych spółek 
akcyjnych z tytułu zawartych umów użytkowania nieruchomości w zamian za realizację 
konkretnych zadań, związanych z rozwojem kultury fizycznej. 
Program zakłada także działania wspierające działalność klubów sportowych, zmierzające do 
zwiększenia dostępności sportu dla mieszkańców, poprzez udzielanie pożyczek dla klubów 
sportowych na preferencyjnych warunkach. Pożyczki dla stowarzyszeń kultury fizycznej 
udzielane są przez Gminę Miejską Kraków na realizację zadań, których celem jest rozwój 
bazy materialnej stowarzyszenia, bądź też zapewnienie wkładu własnego klubów
w aplikacjach o środki europejskie. 

Obszar działania 
1.1  Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży

Szczególny akcent program kładzie na właściwy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 
poprzez udoskonalenie systemu szkolnego współzawodnictwa, realizację sportowo –
rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej w krakowskich 
klubach sportowych. Równolegle zakłada się realizację procesu pedagogicznego, dotyczącego 
utrwalenia wiedzy i nawyków aktywnego stylu życia, czego efektem będzie uświadomienie 
roli i znaczenia aktywności fizycznej. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży zależy w głównej 
mierze od poziomu aktywności fizycznej w okresie rozwojowym, jest zarówno podstawą 
sportu kwalifikowanego, w sensie wyselekcjonowania młodzieży uzdolnionej sportowo, jak
i sportu powszechnego w zakresie kształtowania nawyków sportowych u dzieci
w perspektywie ich całego dorosłego życia. Poprzez stworzenie warunków dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu program będzie realizował szeroko pojętą profilaktykę 
przeciwdziałania uzależnieniom i innym patologiom społecznym. 
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1.2 Aktywność fizyczna społeczeństwa 

Jednym z priorytetów programu będzie pobudzenie aktywności fizycznej powszechnie 
mieszkańców Krakowa, w każdej grupie wiekowej, z zaznaczeniem szczególnym aktywności 
osób starszych, a także niepełnosprawnych. Ważnym elementem popularyzacji aktywności 
fizycznej społeczeństwa jest zakładane powiązanie programu z programem promocji
i profilaktyki zdrowia Zdrowy Kraków 2007 – 2009, poprzez przygotowanie i wdrożenie, we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, bogatej oferty popularyzującej zdrowy styl 
życia oraz minimalizujący negatywne skutki siedzącego trybu życia, między innymi poprzez 
rehabilitację wad postawy. 

Zakłada się także powiązanie programu z powiatowym programem działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2007 – 2010, którego jednym z celów operacyjnych jest 
poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, pod względem możliwości rehabilitacji, a także 
kultury, sportu i rekreacji. W powiatowym programie cel ten jest realizowany poprzez 
organizowanie imprez sportowych, tworzenie klubów zrzeszających osoby niepełnosprawne 
oraz propagowanie aktywności sportowej. 

Obydwa programy są operacyjnymi programami Strategii Rozwoju Krakowa.

Cel szczegółowy 2. Promocja sportu i poprzez sport

Upowszechnianie kultury fizycznej, jako zadania własnego gminy nie jest możliwe
w pełni bez systematycznej akcji promocyjnej i informacyjnej. Promowanie postawy 
aktywnego stylu życia uzyskać można poprzez dotarcie z informacją do różnych grup 
odbiorców, różnych grup wiekowych, środowiskowych, zawodowych. Musi to być 
informacja kompleksowa i systematyczna, bieżąca i aktualna. Nie wystarczy przekazywanie 
środków na inwestycje, remonty, upowszechnianie i imprezy. Każdemu z tych działań musi 
towarzyszyć akcja informacyjna, muszą być wydzielone wyższe środki na ten cel. Dodatkowo 
odbiorcy środków gminnych – kluby sportowe – muszą wzmocnić również działania 
promocyjne.  Niezwykle istotnym elementem jest także edukacja społeczna, zmierzająca do 
wylansowania swoistej mody na aktywność, na sport, jako zdrowy styl życia. Akcja taka 
winna być prowadzona od najmłodszych Krakowian, poprzez osoby w średnim, starszym 
wieku, aż po grupę osób niepełnosprawnych, mogących podejmować w zależności od stopnia 
niepełnosprawności aktywność fizyczną (czy to poprzez rehabilitację, czy też czynne 
uprawianie różnych dyscyplin sportowych).

Obszar działania.

2.1 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym 
oraz przedsięwzięć promujących sport

Organizacja cyklicznych imprez sportowych, skierowana jest do wszystkich grup 
wiekowych, ma na celu z jednej strony zachęcenie do uczestnictwa w samych imprezach,
z drugiej do uczestniczenia w widowiskach sportowych, a dodatkowo lansowany jest aktywny 
styl życia, który pośrednio powoduje zachętę do uprawiania konkretnej dziedziny sportu dla 
zainteresowanych uprawianiem sportu.  

Kolejnym ważnym elementem promocji sportu i miasta poprzez sport jest 
współorganizowanie imprez rangi mistrzostw Polski, Europy, Świata. Imprezy takie dają 
możliwość promowania Krakowa jako miejsca w którym uprawiany jest sport, z drugiej 
strony promowania miejsca, w którym sport uprawiany jest na wysokim poziomie. 
Warunkiem pełnej promocji miasta w tym zakresie jest budowa nowych obiektów, 
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spełniających wymogi europejskich standardów, a równocześnie poprawa bezpieczeństwa na 
obiektach w czasie rozgrywek i imprez sportowych.

Z kolei organizowanie przedsięwzięć typu Gala Mistrzów, Tytuł Przyjaciel Sportu, 
czy też Trenera Roku lub stypendia sportowe mają na celu promowanie osób czynnie 
uprawiających sport, osób trenujących zawodników oraz tych przedstawicieli środowisk 
przedsiębiorców czy biznesmenów, wspierających zawodników i kluby sportowe – można 
rzec mecenasów sportu.

2.2 Popularyzacja aktywnego stylu życia, edukacja społeczna 

Popularyzacja aktywnego stylu życia powszechnie wśród Krakowian musi być oparta
na przemyślanej konstrukcji akcji informacyjnej z jednej strony, z drugiej zaś nieodłącznym 
elementem jest systematyczna edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Możliwość dostępu 
do różnych form rekreacji ruchowej, kultury fizycznej czy sportu musi być powszechnie 
znana i dostępna, rozpropagowana. Aktywny styl życia ma być propozycją i alternatywą dla 
przebywania w domu, przed telewizorem czy komputerem. Wielorakość propozycji ma być 
przedstawiana mieszkańcom przez prowadzenie aktualnej strony internetowej, zawierającej 
pełną ofertę w tym zakresie oraz wydawanie publikacji, promujących tematykę kultury 
fizycznej i sportu. Koncepcja systemu informacji sportowej zbudowana zostanie jako 
zintegrowana, interaktywna baza danych umożliwiająca dostęp do kompleksowej informacji 
na temat procesu szkoleniowego, osiągniętych wyników, programach szkolenia w związkach 
sportowych, klubach sportowych oraz dostępności bazy sportowej. Nieodłącznym elementem 
jest promocja aktywnego wypoczynku na trasach rowerowych i krakowskich szlakach 
rekreacyjnych, co jest powiązane również ze Strategią Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 
2006-2013. Priorytet I – Nowoczesna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna, zadanie 
I.1.10 – Realizacja programu rozwoju ścieżek rowerowych.

Cel szczegółowy 3. Nowoczesna infrastruktura sportowo- rekreacyjna

Dla właściwej realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej niezbędnym jest 
przystąpienie do opracowania nowych możliwości i stworzenia odpowiednich narzędzi do 
pozyskiwania środków pozabudżetowych (Unii Europejskiej oraz ze źródeł prywatnych)
z jednej strony przez samorząd, z drugiej na zasadzie partnerstwa przez krakowskie kluby 
sportowe, dzierżawiące tereny gminne. Program przewiduje wprowadzenie nowych metod 
marketingu i sponsoringu sportowego. Takie działanie spowoduje zmianę modelu zarządzania 
i finansowania sportu w Krakowie.

Dążność do zapewnienia mieszkańcom dostępu do nowoczesnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej w Krakowie winna być realizowana dwutorowo, poprzez 
prowadzenie inwestycji o znaczeniu strategicznym (co umożliwi lepszą realizację
i organizację imprez o wysokiej randze tak na szczeblu krajowym, jak europejskim
i światowym, zważając szczególnie na przyznanie Polsce organizacji finałowych rozgrywek 
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012) oraz poprzez budowę, 
kompleksową modernizację i remonty mniejszych obiektów sportowych, co w sposób 
systemowy zapewni w skali całego miasta dostęp mieszkańców do różnego typu 
infrastruktury i powszechną możliwość aktywności ruchowej. Szczególnie ważny jest tu 
dostęp dzieci i młodzieży do różnorodnej bazy sportowej, tak przyszkolnej, jak klubów 
sportowych, bazy osiedlowej i dzielnicowej. Na mapie całego miasta program zakłada 
stworzenie miejskich ośrodków sportu i edukacji. Równolegle planowane jest w skali całego 
miasta utworzenie sieci boisk wielofunkcyjnych i sieci krytych basenów w oparciu o analizę 
rozmieszczenia przestrzennego istniejącej bazy i zapotrzebowanie na tego typu obiekty, we 
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współpracy z poszczególnymi Radami Dzielnic pomocniczych. Program zakłada stworzenie 
małych ośrodków sportowo rekreacyjnych, rozłożonych równomiernie na mapie Krakowa, co 
umożliwi prowadzenie aktywnego stylu życia przez mieszkańców, a zawodnikom osiąganie 
dobrych wyników sportowych.

Obszar działania.

3.2 Budowa i modernizacja obiektów sportowych
Program zakłada koncentrację środków inwestycyjnych dla utworzenia pełnej bazy 
nowoczesnych obiektów sportowych, poprzez budowę nowych i modernizację istniejących 
obiektów. W konsekwencji tych działań stworzona zostanie baza obiektów o znaczeniu 
strategicznym, spełniających standardy międzynarodowych federacji sportowych, co 
umożliwi podjęcie starań o przyznanie Miastu prawa organizacji imprez sportowych 
najwyższej rangi. Równolegle stworzona zostanie baza obiektów sportowych, umożliwiająca 
prowadzenie zdrowego i aktywnego stylu życia przez mieszkańców, w szczególności dzieci 
młodzieży, aktywności osób starszych i niepełnosprawnych. Program zakłada jednocześnie 
realizację inwestycji, wspólnie z klubami sportowymi, występującymi jako wnioskodawcy.  
Zadania inwestycyjne realizowane będą w oparciu o składane corocznie przez kluby sportowe 
wnioski, wybór nastąpi po analizie zapotrzebowania na tego typu obiekty sportowe w danym 
rejonie.  Program uznaje za efektywną tę formę pomocy miasta, szczególnie w stosunku do 
małych klubów, jako gospodarzy miejskich terenów  monitorujących na bieżąco przebieg 
inwestycji. Program zakłada racjonalne planowanie procesu inwestycyjnego poprzez 
preferowanie zadań przygotowanych do realizacji, posiadających dokumentację projektową
i prawomocne decyzje zezwalające na rozpoczęcie prac oraz zabezpieczenie 
współfinansowania ze źródeł pozabudżetowych, których efektem będzie uzupełnianie 
istniejących bądź powstawanie nowych ogólnodostępnych, uniwersalnych obiektów 
sportowych, pozwalających na możliwie masowe wykorzystanie, w szczególności w zakresie 
prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

3.3 Remonty  obiektów sportowych

Program zakłada kontynuację konsekwentnie prowadzonej polityki remontowej 
obiektów, terenów i urządzeń sportu i rekreacji w zakresie istniejącego zasobu,  w skali 
dostosowanej do corocznego potencjału finansowego programu remontów, modernizacji
i adaptacji infrastruktury sportu i rekreacji, realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych. W Programie preferowane są prace remontowe obiektów 
służących bezpośrednio realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą do 
21 roku życia, ogólnodostępnych, z możliwością całorocznego, szerokiego i uniwersalnego 
wykorzystania, współfinansowane ze źródeł pozabudżetowych.

Proponuje się wprowadzenie 3 – letniego systemu planowania zadań remontowych
w obiektach klubów sportowych, co zagwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację dużych przedsięwzięć remontowo-modernizacyjnych, bez konieczności rezygnacji 
z realizacji innych ważnych remontów lub inwestycji.    
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VI. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU NA LATA 2007-2011
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Tabela 7
Obszar działania

1.1 Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży
                      NAZWA 

ZADANIA
OPIS

ZADANIA
OKRES REALIZACJI/ ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA
WSKAŹNIKI

1.1.1 Doskonalenie szkolnego 
systemu współzawodnictwa 
młodzieżowego (Krakowska 
Olimpiada Młodzieży)

Kontynuacja organizacji rozgrywek w modernizowanych i 
budowanych obiektach sportowych, (przy współudziale 
MOS, KSOS, SZS), co zapewni zwiększenie udziału 
młodzieży w systemie, zwiększenie liczby dyscyplin 
sportowych.  

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
gminny program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz innych uzależnień (tzw.korkowe)

Liczba dzieci, 
objętych 
współzawodnictw
em, liczba szkół, 

1.1.2 Opracowanie i realizacja 
sportowo-rekreacyjnych zajęć 
pozalekcyjnych 

Przygotowanie we współpracy Wydziałem Edukacji  oraz 
dyrektorami szkół atrakcyjnej oferty sportowych zajęć 
pozalekcyjnych, z możliwością wykorzystania bazy 
klubów sportowych 

2008-2011
gminny program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz innych uzależnień (tzw.korkowe)

Liczba  dzieci, 
liczba szkół, 

1.1.3 Wprowadzenie programu 
„Mój trener, mój przyjaciel”

Program kierowany do środowisk dużych osiedli , który 
stworzy alternatywną możliwość młodzieży spędzania 
wolnego czasu, w oparciu o niewykorzystane obiekty 
sportowe przyszkolne oraz boiska wielofunkcyjne 
budowane w ramach programu, w porozumieniu z 
dyrektorami szkół oraz  AWF, 

2008-2011
gminny program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz innych uzależnień (tzw.korkowe)

Liczba ośrodków, 
realizujących 
program, liczba 
dzieci, liczba 
trenerów

1.1.4 Organizacja programu 
zdobywania powszechnej 
umiejętności pływania, program 
„Umiem pływać”

Zapewnienie dzieciom z klas od 1-3 jednej lekcji wf w 
tygodniu na basenie, w oparciu o istniejącą bazę oraz 
nowobudowane baseny kryte w ramach programu budowa 
basenów krytych w Krakowie

2009-2011
Dotacja z budżetu państwa na realizację 
zadań wychowania fizycznego

Liczba dzieci, 
liczba szkół

1.1.5 Kontynuacja organizacji 
wypoczynku letniego i zimowego 
- Lato, zima w mieście oraz 
oferta wyjazdowa dla dzieci i 
młodzieży na sportowo w ramach 
otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych

Kontynuacja zlecania organizacjom pozarządowym 
organizacji wypoczynku w mieście oraz wyjazdów z 
elementami programu rekreacji i sportu, zakup przez 
miasto usług w postaci bezpłatnego wstępu na obiekty 
sportowe.

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych 
uzależnień

Liczba dzieci, 
objętych 
programem

1.1.6 Doskonalenie form 
szkolenia kadry instruktorów i 
menedżerów sportowych 
(Utworzenie Klubu Trenera)

Utworzenie krakowskiego Klubu Trenera, skupiającego 
przedstawicieli klubów sportowych oraz kadry AWF. W 
ramach szkolenia dotyczące prawa, zarządzania, 
pozyskiwania środków zewnętrznych, współpraca z 
Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury fizycznej

2008 – 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, budżet 
województwa samorządowego

Liczba trenerów, 
liczba spotkań
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Tabela 8
Obszar działania

1.2 Aktywność fizyczna społeczeństwa

NAZWA
ZADANIA

OPIS
ZADANIA

OKRES REALIZACJI/
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA

WSKAŹNIKI

1.2.1 Promowanie postawy 
aktywności sportowej w 
społeczeństwie

Wprowadzenie otwartych konkursów ofert dla 
organizacji pozarządowych pod hasłem Aktywny 
– zdrowy oraz Programu Kraków moim miastem, 
sport moim życiem,  dla różnych grup wiekowych, 
środowiskowych i zawodowych, uwzględniający 
potrzeby osób z problemami zdrowotnymi, jako 
profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna. 

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków 
( Program Zdrowy Kraków 2007-2009)

Liczba osób objętych 
programem

1.2.2 Inicjowanie i wspieranie 
realizacji programów 
upowszechniania aktywności 
fizycznej w środowiskach osób 
starszych i niepełnosprawnych

Wprowadzenie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych w realizacji projektów 
w zakresie popularyzacji aktywności sportowej, 
organizacji rekreacji ruchowej, osób starszych i 
niepełnosprawnych, propagowanie sportu 
paraolimpijskiego

2007- 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, 
PFRON
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Liczba osób objętych 
programem

1.2.3 Organizacja czasu wolnego, 
zapobieganie zjawiskom patologii 
społecznych poprzez tworzenie 
alternatywy: atrakcyjnych form 
rekreacji ruchowej 

Kontynuacja Juliady, imprezy dla młodzieży, 
pozostającej w mieście na wakacjach, pod hasłem 
Młodzież przeciw przemocy, współzawodnictwo 
w ramach tzw. dzikich drużyn,

2007-2011
gminny program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień.

Liczba uczestników 
zajęć
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Tabela 9
Obszar działania

2.1 Organizacja imprez o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym oraz przedsięwzięć promujących sport
NAZWA

ZADANIA
OPIS

ZADANIA
OKRES REALIZACJI/

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA
WSKAŹNIKI

2.1.1 Wpółorganizacja organizacja imprez 
sportowych o zasięgu lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym w ramach 
otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych zgodnie z kalendarzem 
imprez polskich związków sportowych 
oraz organizacji imprez własnych miasta 
(załącznik nr 5)

Miasto Kraków jako organizator własnych 
imprez sportowych (załącznik nr 5)

2007 – 2011 
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, 
sponsorzy oraz polskie związki 
sportowe

Liczba imprez, liczba 
uczestników 

2.1.1.1 Organizacja „Cracovia Maraton” Prestiżowa cykliczna impreza lekkoatletyczna, z 
udziałem zawodników i sportowców amatorów z 
całego świata oraz niepełnosprawnych 
sportowców

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, 
sponsorzy

Liczba uczestników, liczba 
odbiorców i turystów, liczba 
internautów, korzystających 
ze stron www, ilość 
publikacji w mediach  

2.1.1.2 Organizacja „Biegu 
samorządowego”

Impreza sportowa popularyzująca walory 
rekreacji ruchowej dzieci i dorosłych

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, 
sponsorzy

Liczba uczestników imprezy 

2.1.1.3 Organizacja „Marszobiegu 
Niepodległości”

Sportowa impreza rekreacyjna dla wszystkich 
kategorii wiekowych

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków 

Liczba uczestników imprezy

2.1.2 Współorganizowanie imprez rangi 
mistrzostw Polski, Europy, Świata  

Miasto jako współorganizator imprez 
sportowych, przyznanych Krakowowi po 
spełnieniu europejskich standardów

2007 – 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków

Liczba zawodników, liczba 
uczestników

2.1.3. Kontynuacja organizacji „Gali 
Mistrzów Sportu”

Coroczne spotkanie władz miasta w najlepszymi 
krakowskimi trenerami, działaczami i 
sportowcami, medalistów mistrzostwa Świata, 
Europy, lub mistrzów Polski

2007 – 2011 
Budżet Gminy Miejskiej Kraków 

Liczba uczestników 

2.1.4 Kontynuacja przyznawania Tytułu 
Przyjaciela Sportu

Wyróżnienie osób i firm, za działalność 
wspomagającą rozwój kultury fizycznej 
(wspieranie organizacji imprez sportowych lub 
finansowanie działalności klubów), promowanie 
podmiotów, 

2007 – 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków 

Liczba zgłoszonych osób i 
firm

2.1.5 Rozszerzenie programu stypendiów 
sportowych

Stypendia przyznawane corocznie dla
zawodników amatorów do 19 roku życia, za 
wysokie wyniki sportowe 

2007 – 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków 

Liczba zgłoszonych 
stypendystów, osiągnięte 
wyniki stypendystów

2.1.6 Przyznawanie Tytułu Trenera Roku Wyróżnienie dla najlepszych trenerów za 
osiągnięcia wychowanków i pracę z młodzieżą

2007 – 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków 

Liczba zgłoszonych osób 

2.1.7 Współpraca międzynarodowa Realizacja corocznej  wymiany zawodników 
między miastami partnerskimi Krakowa 

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków i środki 
partnerów zagranicznych 

Liczba zorganizowanych 
grup wyjazdowych



22

Tabela 10
Obszar działania

2.2 Popularyzacja aktywnego stylu życia, edukacja społeczna

NAZWA
ZADANIA

OPIS
ZADANIA

OKRES REALIZACJI/
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA

WSKAŹNIKI

2.2.1. Opracowanie i realizacja  
koncepcji informacji sportowej, 

Promocja sportu i rekreacji poprzez utworzenie 
tematycznej strony internetowej, publikacje, 
bliska współpraca z przedstawicielami mediów,
stała prezentacja osiągnięć krakowskich 
sportowców, systematyczna redakcja biuletynu z 
aktualnymi informacjami, dotyczącymi 
dostępności bazy sportowej w mieście, oferty 
sportowej.

2008-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków

Liczba internautów, 
odwiedzających 
strony www, liczba 
wydanych publikacji, 
liczba publikacji w 
mediach 

2.2.2 Promowanie aktywnego 
wypoczynku (ścieżki rowerowe, 
szlaki rekreacyjne )

Umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom 
korzystania z sieci ścieżek rowerowych, 
promowanie aktywności fizycznej również przez 
popularyzację korzystania z wytyczonych 
szlaków rekreacyjnych

2007 – 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, środki 
UE, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Długość tras 
rowerowych, liczba 
szlaków, 

2.2.3 Społeczne kampanie edukacyjne Realizacja akcji społecznej Zachowaj Trzeźwy 
Umysł, promocja zdrowego stylu życia, 
Krakowskie Dni Zdrowia, Święto Organizacji 
Pozarządowych, Lokal bez papierosa, Światowy 
Dzień bez Papierosa, imprezy plenerowe, 
konferencje specjalistyczne i szkolenia dla 
wybranych grup odbiorców, programy radiowe i 
telewizyjne o charakterze edukacyjnym, 
konkursy propagujące wiedzę na temat zachowań 
prozdrowotnych, konferencje i szkolenia w celu 
zwiększenia kompetencji osób zajmujących się ta 
problematyką.

2007-2011 
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, 
sponsorzy, gminny profilaktyki 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień

Liczba uczestników 
akcji
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Tabela 11
Obszar działania

3.1 Budowa i modernizacja obiektów sportowych

NAZWA
ZADANIA

OPIS
ZADANIA

OKRES REALIZACJI/
ŹÓDŁA FINANSOWANIA

WSKAŹNIKI

3.1.1 Opracowanie mechanizmów 
pozyskiwania  środków 
pozabudżetowych 

Wdrożenie modelu zarządzania i finansowania 
rozbudowy, modernizacji i zarządzania bazą 
sportową ze źródeł pozabudżetowych (środki 
Ministerstwa Sportu oraz Unii Europejskiej), w 
tym szkolenia.

2008-2011
Budżet gminy Miejskiej Kraków, Środki 
budżetowe Ministerstwa Sportu 

Liczba 
przeszkolonych 
w skali roku 

3.1.2 Kontynuacja programu inwestycji 
o znaczeniu strategicznym wpisanych do 
wieloletniego programu inwestycyjnego

Przebudowa stadionów piłkarskich MKS 
„Cracovia” SSA, Wisła Kraków SSA oraz 
Hutnik Kraków SSA, budowa hali 
widowiskowo – sportowej Czyżyny,

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, Środki 
Ministerstwa Sportu ( Program Rozwoju 
Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 
Sportu), środki UE

Liczba obiektów 

3.1.3 Opracowanie modelowych 
rozwiązań miejskich ośrodków sportu i 
edukacji  

Budowa młodzieżowych centrów sportu i 
edukacji w dzielnicach peryferyjnych, jako 
kompleksowych obiektów sportowych

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej

Liczba obiektów

3.1.4 Kontynuacja programu budowy 
boisk wielofunkcyjnych lokowanych w 
dzielnicach pomocniczych miasta na 
podstawie zapotrzebowania na tego typu 
obiekty

Budowa boisk wielofunkcyjnych, 
posiadających możliwość przykrycia halą 
balonową, docelowo w każdej z dzielnic 
Miasta, w uzgodnieniu z Radami Dzielnic, 
budowa małych boisk piłkarskich ze sztuczną 
nawierzchnią w ramach programu Blisko 
boisko

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej, gminny program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień

Liczba obiektów

3.1.5 Kontynuacja programu budowy 
krytych basenów

Budowa czterech krytych basenów 
(Kurdwanów, Nowa Huta, Śródmieście, 
Prokocim Nowy) 

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej, środki partnerów 
prywatnych

Liczba obiektów 

3.1.6 Modernizacja przyszkolnych 
obiektów sportowych w porozumieniu z 
Wydziałem Edukacji

Modernizacja sal gimnastycznych i boisk 
przyszkolnych, po analizie technicznej 
obiektów, zgodnie z listą rankingową 
Wydziału Edukacji

2007-2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych 
uzależnień 

Liczba obiektów 
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Tabela 12
Obszar działania

3.2 Remonty obiektów sportowych 

NAZWA
ZADANIA

OPIS
ZADANIA

OKRES REALIZACJI/
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA

WSKAŹNIKI

3.2.1 Remonty obiektów sportowych 
będących własnością miasta i 
zarządzanych przez kluby sportowe, w 
drodze otwartego konkursu dla najlepiej 
przygotowanych ofert

Rokrocznie remonty obiektów realizowane 
w ramach otwartego konkursu ofert, 
wyłaniane najlepsze projekty klubów 
sportowych, wybrane po analizie 
zapotrzebowania 

2007- 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków, środki 
własne klubów sportowych,  gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych 
uzależnień 

Liczba  obiektów

3.2.2 Remonty przyszkolnych obiektów 
sportowych w porozumieniu z 
Wydziałem Edukacji

Rokrocznie remonty po przeprowadzeniu 
analizy potrzeb i możliwości, zgodnie z listą 
rankingową Wydziału Edukacji

2007 – 2011
Budżet Gminy Miejskiej Kraków gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych 
uzależnień

Liczba obiektów
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           VII. MONITOROWANIE PROGRAMU

Zasadność kierunków przyjętych w Programie rozwoju oraz promocji sportu
i rekreacji w Krakowie na lata 2007 – 2011 będzie podlegała ocenie. Obowiązek 
monitorowania poszczególnych zadań spoczywa na jednostce realizującej. Ocenie podlegać 
będzie stopień realizacji poszczególnych celów, a w nich zadań. Monitoring wykaże 
zagrożenia, związane z prawidłowością realizacji zadań oraz stopień osiągnięcia założonych 
celów, ewentualną korektę 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, właściwy ds. kultury fizycznej. 
Rokrocznie, w terminie do 31 marca  przestawiany będzie Radzie Miasta Krakowa raport
z realizacji Programu. Pierwszy raport zostanie przedłożony w terminie do 31 marca 2009.

Zakłada się, iż efektem realizacji Programu rozwoju oraz promocji sportu i rekreacji
w Krakowie na lata 2007 – 2011 będzie:

1. wzrost liczby  mieszkańców deklarujących aktywność fizyczną,
2. wzrost liczby dzieci i młodzieży, uczestniczącej w międzyszkolnym 

współzawodnictwie sportowym,
3. zwiększenie dostępności miejskiej bazy obiektów sportowych,
4. poprawa standardów obiektów sportowych,
5. wzrost liczby mieszkańców, prowadzących zdrowy i aktywny styl życia,
6. wzrost jakości działania klubów sportowych aktywnie współpracujących

z Miastem w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
7. profesjonalizacja procesu zarządzania organizacjami sportowymi,
8. wzrost liczby osób uczestniczących w stałym systemie zajęć sportowych,
9. osiąganie wysokich wyników przez sportowców reprezentujących krakowskie 

kluby sportowe,
10. wzrost liczby osób aktywnie uczestniczących w organizowanych imprezach 

sportowych i rekreacyjnych, w tym seniorów,
11. tworzenie nowoczesnych obiektów, umożliwiających organizację mistrzowskich 

imprez sportowych w skali Polski, Europy i Świata.

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 kultury 
fizycznej oraz udoskonalenie form pozyskiwania środków zewnętrznych. 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, 
co bezpośrednio związane jest także z powiększeniem zasobu ludzkiego, realizującego 
zadania w tym obszarze. Rola sportu istotna jest dodatkowo w kontekście przyznania Polsce 
organizacji rozgrywek turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 
2012. Stosowne zapisy dotyczące organizacji EURO 2012 znajdą się w odrębnym 
dokumencie.
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            VIII. WSKAŹNIKI OCENY 

Założony cel główny Programu „Sport i rekreacja dla każdego mieszkańca Krakowa” 
zostanie zrealizowany poprzez zadania, rozpisane w poszczególnych celach szczegółowych. 
Część zadań wymienionych w Programie umożliwia określenie oczekiwanych zmian za 
pomocą wielkości liczbowych. Pozostałe zadania ze względu na ich specyfikę zostaną 
przedstawione w rocznych raportach w formie opisowej.
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Tabela 13 WSKAŹNIKI OCENY

CELE 
SZCZEGÓŁOWE

OBSZAR ZADANIA WYBRANE WSKAŹNIKI1 WARTOŚĆ
ROK 

BAZOWY
2007

WARTOŚĆ 
ZAKŁADANA

2011

             CEL 1
Dostępność sportu dla 
wszystkich 
    

     
1.1 Sprawność fizyczna dzieci i 
młodzieży

1.1.1 Doskonalenie szkolnego 
systemu współzawodnictwa 
młodzieżowego ( Krakowska 
Olimpiada Młodzieży) 

Liczba dzieci i młodzieży, 
uczestniczących w międzyszkolnym 
współzawodnictwie sportowym

24.000 26.000

Liczba szkół 200 220

Liczba osobo-startów 100.000 120.000

1.1.3 Wprowadzenie programu 
„Mój Trener, mój przyjaciel”

Ilość ośrodków realizujących 
program

0 20

1.1.5  Lato zima w mieście oraz 
oferta wyjazdowa dla dzieci i 
młodzieży na sportowo 

Liczba dzieci korzystających z 
oferty 

30.600 40.000

Liczba dzieci korzystających z 
kąpielisk, basenów i lodowisk

67.820 100.000

1.2 Aktywność fizyczna 
społeczeństwa 

Odsetek mieszkańców deklarujących 
aktywność fizyczną, brak danych dla 
Krakowa 7% Polaków deklaruje 
aktywność fizyczną

7% 8%

          CEL 2
Promocja sportu i 
poprzez sport

2.1 Organizacja sportowych 
imprez o zasięgu lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym 
oraz innych przedsięwzięć

Liczba imprez sportowych 190 200

2.1.7 Współpraca Liczba miast partnerskich 1 5

                                               
1  Pozostałe wskaźniki ilościowe oraz opisowe zamieszczone zostaną w corocznych raportach z realizacji programu
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międzynarodowa współpracujących w dziedzinie 
sportu

2.2 Popularyzacja aktywnego stylu 
życia, edukacja społeczna

Liczba kampanii edukacyjnych 5 10

CELE 
SZCZEGÓŁOWE

OBSZAR ZADANIA WYBRANE WSKAŹNIKI2 WARTOŚĆ
ROK 

BAZOWY
2007

WARTOŚĆ 
ZAKŁADANA

2011

        CEL 3 
Nowoczesna 
infrastruktura sportowo –
rekreacyjna

3.1 Budowa i modernizacja 
obiektów sportowych

Ilość Miejskich Ośrodków Sportu i 
Edukacji 

0 4

Ilość boisk wielofunkcyjnych 14 22
Ilość basenów krytych 15 19
Ilość lodowisk krytych 1 2

3.1.2 Kontynuacja programu 
inwestycji o znaczeniu 
strategicznym 

Ilość zmodernizowanych stadionów 
piłkarskich

0 3

3.2 Remonty obiektów sportowych Ilość remontowanych obiektów w 
klubach sportowych

51 56

                                               
2  Pozostałe wskaźniki ilościowe oraz opisowe zamieszczone zostaną w corocznych raportach z realizacji programu
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Słowniczek pojęć:

Ilekroć w programie jest mowa o niżej wymienionych pojęciach, należy przez to 
rozumieć:

kultura fizyczna - wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane dla zapewnienia 
rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej 
człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia;

wychowanie fizyczne - proces kształtujący harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci
 i młodzieży;

sport - forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, 
indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych;

sport kwalifikowany - forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we 
współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej 
dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego 
upoważnienia; 

sport powszechny - forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem w indywidualnej 
lub zbiorowej rywalizacji osób, organizowanej lub prowadzonej w określonej dyscyplinie 
sportu przez inne organizacje niż polski związek sportowy lub podmioty działające z jego 
upoważnienia, podejmowana dla zabawy, zadowolenia, kształtowania i utrzymania 
zdrowia;

zawodnik - osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu, posiadająca – w przypadku 
sportu kwalifikowanego - licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym;

współzawodnictwo sportowe - indywidualna lub zbiorowa rywalizacja osób zmierzających, 
zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód 
lub przeciwnika oraz uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów;

rekreacja ruchowa - forma aktywności fizycznej, podejmowana dla wypoczynku i odnowy 
sił psychofizycznych.

Miasto – Gmina Miejska Kraków, realizująca gminne i powiatowe zadania z zakresu kultury 
fizycznej. 

Program – Program rozwoju i promocji sportu i rekreacji w Krakowie na lata 2007 - 2011
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