
UCHWAŁA NR LII/989/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z rozdziałem 7 i 8 załącznika do 
uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Szczecina; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 12 do Strategii Rozwoju Szczecina stanowiącej załącznik do Uchwały
Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Szczecina zmienionej Uchwałą Nr LV/1239/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 
września 2002 r., Uchwałą Nr XV/312/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 19 stycznia 2004 r., 
Uchwałą Nr XXI/392/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 2004 r., Uchwałą
Nr XXVI/525/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 r., Uchwałą Nr XXIX/584/04 
Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2004 r., Uchwałą Nr XXX/592/04 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 13 grudnia 2004 r., Uchwałą Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 
24 stycznia 2005 r., Uchwałą Nr XXXVI/674/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 2005 
r., Uchwałą nr XXXVI/671/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 2005 r., Uchwałą Nr 
XXXVIII/711/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 kwietnia 2005 r., Uchwałą Nr XLV/866/05 
Rady Miasta Szczecina z dnia 7 listopada 2005 r otrzymuje brzmienie jak w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLIV/930/01 Rady Miasta Szczecina z 15 października 2001 r. 
w sprawie Polityki Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 - 2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik

do Uchwały Nr LII/989/06

Rady Miasta Szczecin

z dnia 14 marca 2006 r.

                   Załącznik Nr 12 do Strategii Rozwoju Szczecina

 przyjętej Uchwały Nr. I/N/1155/02 

 Rady Miasta Szczecina z  dnia  6 maja 2002 R 

POLITYKA  KULTURY FIZYCZNEJ
PREAMBUŁA

Kultura fizyczna stanowi istotny składnik  praw człowieka i obywatela, świadczący o 
jakości życia jednostek i społeczeństw. To również podstawowy obszar i atut państwa w dziele 
wychowania i edukacji nowych pokoleń.

Kultura fizyczna będzie zajmowała coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym 
systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi 
człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności, rozwijaniu nawyków i prozdrowotnych 
postaw  oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego. 

Rolą  Miasta Szczecin w realizacji polityki w dziedzinie kultury fizycznej jest poprawa 
sytuacji w zakresie zaspokojenia potrzeb, dotyczących szeroko pojętej aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży szkolnej, osób uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie oraz osób 
niepełnosprawnych w Szczecinie. Tworzenie  warunków prawnych i organizacyjnych oraz 
dbałość o systematyczny  rozwój sportu i rekreacji,  poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej 
miasta, promowanie miasta poprzez sport, stworzenie skutecznego systemu finansowania  
kultury fizycznej  w Szczecinie.

Spełnienie strategicznie rozumianej wizji wymaga realizacji działań w następujących 
kierunkach:

1. sport  dzieci i młodzieży,
2. sport kwalifikowany,
3. sport i rekreacja mieszkańców miasta,
4. baza sportowo – rekreacyjna, 
5. kadry kultury fizycznej,
6. promocja miasta poprzez sport,
7. sport niepełnosprawnych.

Partnerami Gminy Miasto Szczecin w realizacji Polityki w dziedzinie kultury fizycznej są  
szkoły, placówki oświatowe, uczelnie z siedzibą na terenie miasta, jednostki organizacyjne 
miasta, stowarzyszenia kultury fizycznej,  Rady Osiedli i inne organizacje.

Takie pojmowanie problematyki wraz z przekonaniem, że przychylna i perspektywiczna 
polityka w zakresie kultury fizycznej wyraźnie promuje miasto i region, skłania do 
przedstawienia i akceptacji poniższych celów, zadań i sposobów ich realizacji w Szczecinie do 
2015 roku.



Podstawy prawne realizacji polityki w dziedzinie kultury fizycznej, a w tym rekreacji to:
1. Ustawa z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz.1592, z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, 

poz. 889, z późn. zm.;),
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, 

poz. 1298),
5. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną  z 1998 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572, z późn. zm.),
7. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,  poz. 776, z późn. zm.),
8. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

855, z późn. zm.),
9. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Instytucje i organizacje współpracujące w rozwiązaniach systemowych z Gminą Miasto 
Szczecin przy realizacji polityki kultury fizycznej i rekreacji:

a) Urząd Wojewódzki,
b) Urząd Marszałkowski,
c) Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
d) Zachodniopomorska  Federacja Sportu,
e) Polski Komitet Olimpijski i Paraolimpijski.

DZIAŁ I

CELE

Wdrażanie zasad i kierunków polityki w dziedzinie kultury fizycznej, przyczyniać się 
będzie do realizacji następujących celów Strategii Rozwoju Szczecina:

1. Celu strategicznego nr 1- Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-
gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum, w tym realizacji celów 
kierunkowych:

1.1.Szczecin ponadregionalnym centrum administracyjnym, naukowym, kulturalnym, 
gospodarczym i finansowym (cele szczegółowe 1.1.2.),

1.3.Szczecin centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym (cele szczegółowe 
1.3.1., 1.3.2.),

2. Celu strategicznego nr 2- Zróżnicowana, zrównoważona i efektywna gospodarka o dużym 
potencjale wzrostu, w tym realizacji celu kierunkowego:

2.1.Podniesienie konkurencyjności gospodarki (cel szczegółowy 2.1.1., 2.1.3.),

3. Celu strategicznego nr 3- Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju 
mieszkańców, w tym realizacji celów kierunkowych:



3.1.Systemowe rozwiązania w dziedzinie edukacji poprawiające  warunki zdobywania wiedzy, 
umiejętności i wychowania (cele szczegółowe 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4., 3.1.6.),

3.3.Bogata oferta kulturalna, turystyczna, sportowa i rekreacyjna (cele szczegółowe 3.3.2., 
3.3.4.),
3.4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców (cele 

szczegółowe 3.4.1., 3.4.2.),

4. Celu strategicznego nr 4 - Poprawianie jakości życia w mieście, w tym realizacji celów 
kierunkowych:

4.1.Poprawienie bezpieczeństwa socjalnego oraz jakości i długości życia (cele szczegółowe 
4.1.1.,4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.),

4.2.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna (cele szczegółowe 4.2.6., 4.2.7.),
4.3.Poprawienie stanu bezpieczeństwa miasta (cele szczegółowe 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.),

5. Celu strategicznego nr 5- Ochrona oraz wykorzystywanie walorów przyrodniczych, 
rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej, w tym realizacji celu  kierunkowego:

5.3.Ożywione tereny  nadodrzańskie (cel szczegółowy 5.3.2.).

DZIAŁ II

ZASADY
Polityka w dziedzinie kultury fizycznej, w tym także rekreacji będzie realizowana w 

oparciu o następujące zasady:
a) Dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Szczecina,
b) Zaspokajania istniejących i pobudzania nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej,
c) Wspierania różnych form działalności sportowej dzieci i młodzieży,
d) Wspierania i pomocy środowiskom osób niepełnosprawnych,
e) Upowszechniania dostępu do terenów i obiektów oraz urządzeń sportowych 

i rekreacyjnych,
f) Promocji sportu wśród mieszkańców Szczecina oraz promocji Miasta Szczecin 

poprzez sport.

DZIAŁ III

KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Najważniejsze kierunki działań:
a) Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju kultury 

fizycznej i upowszechniania sportu,
b) Wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działalność sportową i rekreacyjną 

oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
c) Wspieranie organizacji prowadzących działalność szkoleniową w sporcie 

kwalifikowanym,
d) Wspieranie rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin  sportowych,
e) Tworzenie warunków i wspieranie szczecińskich członków kadry olimpijskiej 

i paraolimpijskiej,
f) Systematyczne zwiększanie opieki nad młodzieżą uzdolnioną sportowo,



g) Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla    
realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i 
rekreacji mieszkańców Szczecina,

h) Popularyzacja działań zmierzających do upowszechniania i zwiększania aktywności  
fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

i) Tworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci z różnych        
środowisk i warstw społecznych, a także dzieci niepełnosprawnych, tym samym 
wyrównywanie szans na dalsze, zdrowe życie w sprawności,

j) Współorganizowanie międzynarodowych imprez sportowych promujących różne 
dyscypliny sportu,

k) Wspieranie rozwoju sportu i różnych form aktywnego wypoczynku,
l) Inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności sportowej osób 

niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 1

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

Wyniki prowadzonych badań wskazują, że biologicznie prawidłowo rozwinięte młode 
pokolenie Polaków charakteryzuje się niskim (w ostatniej dekadzie wykazującym tendencję 
spadkową) poziomem sprawności fizycznej. Jest to pośredni dowód zmian zachodzących w 
trybie życia dzieci i młodzieży, a także sygnał uwidaczniający nierówność dostępu do sportu, 
przede wszystkim w środowiskach o niższym statusie społecznym. Bezpośredni związek z 
faktem tym mają pojawiające się zagrożenia patologiczne, wzrost narkomanii, alkoholizmu i 
przestępczości młodocianych, a to z kolei jest wynikiem braku atrakcyjnej, wartościowej oferty 
wychowawczo- edukacyjnej.

Nie mniej na uwagę zasługuje również młodzież uzdolniona sportowo, której należałoby 
stworzyć optymalne warunki do realizacji szkolenia sportowego, umożliwiające łączenie zajęć 
sportowych z realizacją pozostałych zajęć dydaktycznych.

W tym zakresie należy:
1.1.Objąć dodatkowymi zajęciami korekcyjno– kompensacyjnymi grupy dzieci z wadami 

postawy i obniżoną sprawnością fizyczną,
1.2.Tworzyć warunki wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci z różnych środowisk, a 

także dzieci niepełnosprawnych, poprzez integrację i rehabilitację społeczną,
1.3.Wspierać organizacyjnie i finansowo działalność polegającą na prowadzeniu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasto Szczecin,
1.4.Wspierać organizacyjnie i finansowo działalność Młodzieżowego Centrum Sportu i 

Rekreacji oraz Centrum Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych,
1.5.Powoływać i wspierać Uczniowskie Kluby Sportowe,
1.6.Objąć szczególną opieką finansową, organizacyjną i zdrowotną młodzież uzdolnioną 

sportowo i w związku z tym:
a) tworzyć  warunki  bazowe  i kadrowe dla potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży,
b) prowadzić klasy sportowe i klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego,

tworząc tym samym system szkolenia sportowego w ścisłym powiązaniu z klubami 
sportowymi,

c) objąć młodzież skupioną w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i Szkołach Sportowych 
szczególną opieką organizacyjną,  finansową i zdrowotną,

d) powoływać szkoły sportowe dostosowane do potrzeb i możliwości miasta,



e) stosować system nagród, stypendiów i wyróżnień dla uczniów za wybitne osiągnięcia 
sportowe,

f) utworzyć i wspierać działalność Przychodni Sportowo- Lekarskiej, realizującej 
świadczenia medyczne w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży 
uprawiającej sport.

1.7.Opracować zasady współpracy Gminy Miasto Szczecin z akademickim środowiskiem 
sportowym,

1.8.Współpracować z organizacjami wspierającymi sport dzieci i młodzieży,
1.9.Tworzyć warunki dla rozwoju ruchu sportowego dla różnych grup środowiska osób 

niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 2

SPORT  KWALIFIKOWANY

Sport kwalifikowany jest obszernym zbiorem rozmaitych dyscyplin, uprawianych 
w różnych formach i pod różną postacią poprzez współzawodnictwo i rywalizację osób 
utalentowanych, zarówno w młodym, jak i dojrzałym wieku z myślą ukierunkowaną na 
uzyskiwanie najwyższych wyników sportowych. Podstawową jednostką organizacyjną 
realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy. 

Kluby sportowe, powstają w formie stowarzyszeń kultury fizycznej oraz powoływane są 
w formie spółek kapitałowych prawa handlowego. 

Mając na uwadze fakt, iż zadaniem samorządu terytorialnego jest tworzenie warunków 
prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla prawidłowego rozwoju kultury fizycznej 
w dziedzinie sportu należy:
2.1.Tworzyć warunki bazowe i finansowe dla rozwoju olimpijskich  dyscyplin sportowych, 
2.2.Wspierać organizacyjnie i finansowo program przygotowań członków Kadry Olimpijskiej  

reprezentujących szczecińskie stowarzyszenia kultury fizycznej,
2.3.Realizować system nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe 

zawodników, trenerów oraz działaczy, osób prawnych i instytucji wspierających sport,   
2.4. Udzielać pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe.
2.5.Tworzyć Ośrodki Szkolenia Sportowego w olimpijskich  dyscyplinach sportowych,
2.6.Wspierać tworzenie Sportowych Spółek Akcyjnych prowadzących działalność w zakresie 

sportu profesjonalnego i biorących udział w rozgrywkach  Polskich  Lig Zawodowych, 
zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i ustawą o sporcie kwalifikowanym.

ROZDZIAŁ 3

SPORT OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH

      Sport osób  niepełnosprawnych pełni szeroko rozumianą funkcję rehabilitacyjną i społeczną. 
Funkcjonują tu różne programy w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz zainteresowań 
tak, aby każdy uczestnik znalazł propozycje dostępne dla siebie.
W realizacji tego zadania należy wyróżnić rekreację oraz sport paraolimpijski. Dyscypliny 
sportowe reprezentowane podczas paraolimpiad będą pełniły rolę priorytetowych zadań 
realizowanych przez Gminę. W związku z powyższym należy:

3.1.Tworzyć warunki bazowe i finansowe dla rozwoju paraolimpijskich  dyscyplin sportowych, 



3.2.Wspierać organizacyjnie i finansowo program przygotowań członków Kadry     
Paraolimpijskiej, reprezentujących szczecińskie stowarzyszenia kultury fizycznej,

3.3.Tworzyć Ośrodki Szkolenia Sportowego w Paraolimpijskich  dyscyplinach sportowych,
3.4.Wspierać działalność wyspecjalizowanych Centrów Sportowych w poszczególnych 

rodzajach niepełnosprawności,
3.5.Wspierać działania zmierzające do powstawania nowych dyscyplin paraolimpijskich w 

Gminie Miasto Szczecin.

ROZDZIAŁ 4

SPORT I REKREACJA MIESZKAŃCÓW  MIASTA

W społeczności dorosłych wciąż przeważa styl życia daleki od całkowicie zdrowego. 
Walory aktywności fizycznej i sportu, uprawianego w różnych, dostępnych dla każdego 
formach, nadal pozostają niezbyt znane i często niedoceniane. Upowszechnianie sportu to ważny 
czynnik profilaktyki i dbałości o stan zdrowia mieszkańców miasta. Umożliwianie szerszego 
dostępu mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym do różnych form aktywności 
sportowej, to również walka z negatywnymi zjawiskami i patologiami społecznymi oraz pomoc 
w działaniach profilaktycznych, zapobiegających ich powstawaniu. Szczególną formę przypisuje 
się integracyjnym formom zajęć. Aktywność dorosłych jest wzorem do naśladowania przez  
najmłodszych.

Dlatego też w przedmiotowym zakresie należy:
4.1.Wspierać organizacyjnie i finansowo imprezy rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców 

Szczecina, organizowane przez Rady Osiedla, instytucje, stowarzyszenia kultury fizycznej 
oraz inne organizacje,

4.2. Stwarzać mieszkańcom możliwości uczestnictwa w wysokiej rangi międzynarodowych, 
ogólnopolskich i miejskich imprezach sportowych,

4.3.Uczestnikom wydarzeń sportowych wpajać zasady Fair Play oraz zasady kulturalnego 
zachowania się na obiektach sportowych,

4.4.Utworzyć w oparciu o obiekty sportowe "Osiedlowe Centra Sportu i Rekreacji", 
umożliwiające rekreację i upowszechnianie sportu dla mieszkańców osiedli w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych oraz realizować przy  współpracy szkół i Rad Osiedli programy 
działania Centrum,

4.5.Wspierać organizacyjnie i finansowo realizację „Programu Morskiej Edukacji Dzieci 
i Młodzieży” oraz „ Programu  Powszechnej  Nauki  Pływania” dla dzieci i młodzieży,

4.6.Inicjować i wspierać różne formy działalności sportowej osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 5

BAZA  SPORTOWO -  REKREACYJNA  MIASTA  SZCZECINA

Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej do zadań samorządu terytorialnego należy 
tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo- rekreacyjnej.

W tym zakresie należy:
5.1.Realizować system nieodpłatnego udostępniania:

a) miejskich obiektów sportowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej, prowadzących 
szkolenie dzieci i młodzieży,



b) szkolnych obiektów i urządzeń sportowych dla innych publicznych szkół, 
Uczniowskich Klubów Sportowych, Osiedlowych Klubów Sportowych 

5.2.Wspierać sport wyczynowy poprzez udostępnianie klubom sportowym, gminnych obiektów 
sportowych z zastosowaniem ulg preferencyjnych, 

5.3.Tworzyć dogodne warunki dla budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, między innymi 
poprzez stworzenie dla inwestorów oferty terenów pod budowę obiektów wraz z systemem 
ulg,

5.4.Budowa nowych hal sportowych dla umożliwienia prowadzenia lekcji wychowania 
fizycznego w szkołach oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych dla 
mieszkańców poszczególnych dzielnic Szczecina. Opracowanie do 30 czerwca 2006r. 
szczegółowego planu budowy hal sportowych i harmonogramu jego realizacji 

5.5.Wspierać inicjatywy lokalne dla rozwoju bazy sportowo- rekreacyjnej na Osiedlach i w 
ramach programu inicjatyw lokalnych,

5.6.Budować i modernizować obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym wybudować halę 
widowiskowo-sportową oraz pełnowymiarowy, 50-metrowy basen sportowy, 

5.7.Opracować i wdrożyć "Program  Modernizacji Boisk i Obiektów Sportowych",
5.8.Wyodrębnić i zagwarantować w planie zagospodarowania przestrzennego miasta tereny na 

inwestycje sportowe,
5.9.Systematycznie poprawiać warunki i bezpieczeństwo rozgrywania zawodów i imprez 

sportowych,
5.10.Tworzyć i systematycznie aktualizować bazę danych o obiektach sportowych i 

rekreacyjnych w Szczecinie,
5.11.Chronić obiekty sportowe przed nadmierną komercjalizacją,
5.12.Zabezpieczyć w powstających obiektach  sportowo-rekreacyjnych dostępność dla osób  

niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 6

KADRY  KULTURY  FIZYCZNEJ

Osiągnięcie założonych celów w dziedzinie kultury fizycznej wymaga odpowiednio 
licznej, dobrze wykształconej i stale doskonalącej swą wiedzę i umiejętności kadry specjalistów 
i wolontariuszy. Zajęcia w zakresie sportu kwalifikowanego mogą prowadzić wyłącznie trenerzy 
i instruktorzy po otrzymaniu licencji. 

W tym zakresie należy: 
6.1.Wspierać organizacyjnie i finansowo instytucje prowadzące profesjonalne szkolenie kadr 

kultury fizycznej (nauczycieli, trenerów, instruktorów, działaczy i menedżerów 
sportowych), zarówno dla sportu wyczynowego, jak i rekreacji,

6.2.Promować konkursowe formy zatrudniania i menedżerski system wynagradzania kadry 
kierowniczej w jednostkach kultury fizycznej,

6.3.Tworzyć bazę danych dotyczących kadr w kulturze fizycznej (trenerzy, instruktorzy) w 
szczecińskich stowarzyszeniach kultury fizycznej.



ROZDZIAŁ 7

PROMOCJA  MIASTA  SZCZECINA

W tym zakresie należy:
7.1.Zabiegać o powierzanie organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów 

sportowych promujących Gminę Miasto Szczecin oraz wspierać je finansowo,
7.2.Współorganizować imprezy sportowo-rekreacyjne i widowiskowe aktywizujące tereny 

nadodrzańskie wzdłuż Wałów Chrobrego,
7.3.W ramach międzynarodowej współpracy prowadzić wymianę sportowych grup 

młodzieżowych, kadry trenerskiej oraz uczestniczyć we wspólnych projektach i imprezach 
sportowych,

7.4.Opracowywać i współuczestniczyć w tworzeniu materiałów informacyjno-promocyjnych 
w zakresie kultury fizycznej w Szczecinie,

7.5.Umieszczać nazwę, logo i herb  Miasta na ubiorach i sprzęcie sportowym zawodników 
(jeżeli pozwoli na to klasa rozgrywkowa) oraz na materiałach informacyjnych związanych z 
realizacją zadania zleconego przez Miasto (ulotkach, plakatach, banerach i stronie 
internetowej klubu), a także informować o finansowaniu zadań przez Gminę Miasto 
Szczecin ustnie oraz w materiałach przekazywanych na konferencjach prasowych.

ROZDZIAŁ 8

FINANSOWANIE  DZIAŁALNOŚCI  SPORTOWEJ

Sport szczeciński finansowany jest głównie ze środków publicznych, z dochodów 
własnych Gminy Miasto Szczecin, z działalności gospodarczej stowarzyszeń kultury fizycznej 
oraz, a także ze źródeł zewnętrznych na szczeblu ministerialnym, a także środków uzyskiwanych 
z działalności gospodarczej stowarzyszeń kultury fizycznej i  ze sponsoringu sportowego.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, znaczna część tych środków 
powinna zostać wykorzystana na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z unijnych 
funduszy strukturalnych, kierowanych na rozwój regionalny, w odniesieniu do bazy sportowo-
rekreacyjnej, a także na udział w programach unijnych.

W tym zakresie należy:
8.1.W oparciu o system działalności sportowej dążyć do uzyskania środków finansowych na 

całokształt działań miasta w sferze kultury fizycznej w wysokości nie mniejszej niż 3 % 
całego budżetu Gminy, w tym w szczególności: 
a) na utrzymanie bazy sportowo- rekreacyjnej,  
b) na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
c) na działalność dyscyplin priorytetowych w sporcie kwalifikowanym, określonych na 

podstawie osiąganych wyników, warunków bazowych i kadrowych. 
d) na realizację zadań w sporcie kwalifikowanym dla stowarzyszeń kultury fizycznej 

poprzez:
- udostępnianie gminnych obiektów sportowych na zasadach ulg i preferencji,
- nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów sportowych dla stowarzyszeń kultury 

fizycznej prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
- wieloletnie dzierżawy gminnych obiektów sportowych podmiotom prowadzącym 

działalność w zakresie kultury fizycznej,
- zagwarantowanie zwrotu ponoszonych nakładów finansowych przez stowarzyszenia 

kultury fizycznej mające w zarządzie gminne obiekty sportowe w zakresie 
utrzymania tych obiektów.



e) na finansowanie działalności sportowej w dyscyplinach sportowych na podstawie 
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

f) na dofinansowanie imprez rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Szczecina,
g) na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej, w 

tym trenerów i instruktorów oraz osób zajmujących się zarządzaniem stowarzyszeniami 
kultury fizycznej.

8.2.Powyższe zasady powinny obejmować finansowanie niżej wymienionych instytucji:
  a) placówki oświatowe prowadzące szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klasach 
    sportowych i klasach mistrzostwa sportowego,
 b) instytucje utrzymujące gminne obiekty sportowo- rekreacyjne,
 c) stowarzyszenia kultury fizycznej. 

Ponadto należy:
8.3.Stosować określone kryteria udzielania pomocy finansowej organizacjom kultury fizycznej, 
w tym:
       a) uwzględniać dodatkowe gratyfikacje finansowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej,
           wynikające z ilości zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym prowadzonym
           przez Ministerstwo Sportu oraz Gminę, w ramach posiadanego budżetu,
       b) dodatkowo przeznaczać środki finansowe dla  dyscyplin sportowych, zróżnicowane w
           zależności od osiąganych  rezultatów sportowych i społecznego zapotrzebowania.         
8.4.Wspierać organizacyjnie i  finansowo  stowarzyszenia  kultury  fizycznej  i  szkoły 

prowadzące  obozy sportowe i rekreacyjne w  ramach letniego i zimowego  wypoczynku 
dzieci i młodzieży,

8.5.Stwarzać warunki finansowe do realizacji atrakcyjnych programów edukacyjnych 
adresowanych do dzieci i młodzieży realizujących wychowanie przez sport, stanowiących 
wartościowe oferty zagospodarowania czasu wolnego i przeciwdziałanie patologiom 
społecznym,

8.6.Zarezerwować w budżecie miasta środki na realizację „Programu Modernizacji Boisk
      i Obiektów Sportowych" (szkolnych, osiedlowych), "Program Powszechnej Nauki
      Pływania", "Program Edukacji Morskiej",
8.7.Planować odpowiednie środki finansowe niezbędne na budowę, utrzymanie 
       i modernizację  bazy sportowo – rekreacyjnej miasta,
8.8.Tworzyć system ulg, preferencji i zachęt dla inwestorów, zamierzających prowadzić       

działalność w sferze kultury fizycznej,
8.9. Podejmować działania zmierzające do zwiększenia wielkości środków przeznaczonych na 
       finansowanie zadań w dziedzinie kultury fizycznej:

  a) pozyskiwać dodatkowe środki z funduszu gminnego utworzonego w oparciu o ustawę o 
wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczonego na realizację 
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydzielić środki na 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz na organizację obozów sportowych 
i rekreacyjno-sportowych w ramach Akcji Lato i Akcji Zima,

  b) wspierać inicjatywy stowarzyszeń kultury fizycznej i szkół  w poszukiwaniu innych,  niż
       budżet gminy, źródeł finansowania /środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji
       Narodowej, Ministerstwa Sportu, PFRON,  od podmiotów gospodarczych, fundacji, 
       z programów  pomocowych i innych/,
 c) celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programów ze środków Unii           
   Europejskiej określić formy i sposoby pozyskiwania terenów i obiektów sportowych przez 

      stowarzyszenia kultury fizycznej / dzierżawa, wieczyste użytkowanie/,
  d) pozyskiwać  pozabudżetowe środki inwestycyjne na budowę i modernizację obiektów
    sportowych.


