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1. Sport Wszystkich Dzieci  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Sport 

Wszystkich Dzieci”. To program obejmujący działania z zakresu trzech kluczowych 

projektów: Organizacji Imprez dla Dzieci i Młodzieży, Lokalnego Animatora Sportu oraz 

Projektu Sportu Powszechnego realizowanego przez Polskie Związki Sportowe. Dzięki tym 

programom dbamy o rozwój sportowy na wielu płaszczyznach.  

Najważniejsze założenia programów:  

 

 

 

 

 

 

 



Przez ostatnie miesiące sporo emocji wzbudzał program Lokalny Animator Sportu. Jednak 

skuteczne działania Ministra Witolda Bańki pozwoliły na wypracowanie wspólnego, wraz ze 

środowiskiem animatorów, stanowiska we wszystkich kluczowych sprawach. Wobec 

zgłaszanych przez środowisko Animatorów wniosków w sprawie możliwych usprawnień 

programu Lokalny Animator Sportu, Minister Sportu i Turystyki odbył spotkania robocze z 

Animatorami prezentując priorytety w obszarze sportu powszechnego. Dziękujemy wszystkim 

Animatorom, którzy odpowiedzieli na nasz odzew, uczestniczyli w spotkaniach oraz 

zaangażowali się w konsultacje merytorycznie dzieląc się przemyśleniami odnośnie pracy na 

Orlikach oraz towarzyszących im uwarunkowań.  

 

Oto wynik wspólnych prac ze środowiskiem Animatorów. Program LAS na 2017 r. w którym 

zaszły zmiany w stosunku do lat ubiegłych:  

 

 

Więcej informacji o programie Lokalny Animator Sportu znajduje się tu: 

http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-sg/rusza-program-lokalny-animator-sportu 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru do wszystkich projektów znajdują się tu: 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-

programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html 
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2. Infrastruktura  

 

Z myślą o samorządach i w odpowiedzi na liczne głosy ze strony władz lokalnych Ministerstwo 

Sportu i Turystyki postanowiło zmienić funkcjonujący obecnie system w ramach Programu 

rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej i zastąpić go programami wdrażanymi na 

poziomie Ministerstwa. W ramach tych działań funkcjonować będą programy: szkolny, 

modernizacji, lekkoatletyczny oraz ponadlokalny o budżecie na łączną kwotę 291 440 000 zł.  

Oprócz tego, ministerstwo realizuje program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. 

W 2017 roku, na wszystkie inwestycje sportowe zaplanowano 443 340 000 zł.  

Więcej informacji na temat zmian w finansowaniu znajdą Państwo w linku poniżej:  

http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-sg/koniec-z-podwojnym-opiniowaniem-i-

skomplikowana-biurokracja 

  

3. Program KLUB i SKS  

 

KLUB i SKS to kluczowe projekty Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

KLUB to sportowy program 500+. To bezpośrednie wsparcie małych i średnich klubów 

sportowych. Ministerstwo wspiera, bez pośredników, kwotami: 10 000 zł – klub jednosekcyjny, 

15 000 zł – klub wielosekcyjny. Dofinansowujemy pracę trenerów, zgrupowań i obozów a także 

zakup każdego asortymentu sprzętu sportowego, w tym stroju sportowego i obuwia 

sportowego. W 2016 roku wsparliśmy 2151 klubów kwotą 24 mln zł. Wsparliśmy 70 dyscyplin. 

Szkoleniem objętych zostało ok. 130 tys. dzieci i młodzieży, dla których zajęcia sportowe 

prowadzi ponad 5 tys. trenerów i instruktorów. W 2017 roku zwiększamy budżet do 30 mln 

zł, co umożliwi wsparcie około 3 tys. klubów z całego kraju. Nowy nabór zostanie 

ogłoszony już wkrótce.  

 

SKS to największy program zajęciowy MSiT. To systematyczne, dodatkowe i ogólnodostępne 

zajęcia z aktywności fizycznej 2 razy w tygodniu po 60 minut. Płacimy za dodatkowe lekcje 

wykształconym nauczycielom wychowania fizycznego. Budżet programu to ponad 40 mln 

zł. Zainteresowanie projektem jest olbrzymie. Do projektu zostało zgłoszonych 14 250 

grup ćwiczebnych– to więcej niż zakładaliśmy. Objętych programem może zostać nawet 350 

tys. dzieci i młodzieży.  
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