
Ministerstwo Sportu 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, tel. +48 22 2443 264, fax. +48 22 2443 255
www.gov.pl/sport

Pan
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Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem Pani Senator Joanny Sekuły, złożonym podczas 19. Posiedzenia 
Senatu RP w sprawie dofinansowań z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 
uprzejmie informuję, że program ten jest narzędziem Ministra, służącym do udzielania 
dofinansowania na realizację obiektów dedykowanych sportowi wyczynowemu - tych 
obiektów, które zgodnie z opiniami właściwych polskich związków sportowych, są kluczowe 
dla danej dyscypliny z punktu widzenia szkoleniowego, treningowego oraz współzawodnictwa 
sportowego.

Składane przez wnioskodawców zgłoszenia zadań inwestycyjnych konkurują ze sobą, bowiem 
pula środków, którymi dysponuje resort, jest niewspółmiernie mała względem 
zapotrzebowania, jakie wynika z przedkładanych dokumentów. Stosowane przez ministerstwo 
kryteria oceny są obiektywne i jawne, a na ich podstawie tworzony jest ranking, z którego 
najlepiej punktujące zadania inwestycyjne otrzymują dofinansowanie.
Powyższe kryteria weryfikują m. in.:

• stosunek wysokości kosztu inwestycji do zaplanowanego efektu rzeczowego,
• stopień zaawansowania przygotowań formalno-prawnych,
• jakim sportom obiekt będzie służył,
• planowane wykorzystanie obiektu,
• zapotrzebowanie na obiekt w kontekście rozwoju danego sportu,
• potencjał sportu (któremu obiekt będzie służył) w zakresie promocji zdrowia i

aktywności fizycznej,
• czy realizacja zadania związana jest bezpośrednio z organizacją zawodów najwyższej 

rangi,
• zgodność lokalizacji obiektu z potencjałem sportowym i tradycją uprawiania danego 

sportu w regionie.
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Każdy podmiot, który ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu, może uzyskać w ministerstwie informację na temat 
aktualnego statusu złożonego przez siebie zgłoszenia, horyzontu czasowego zakończenia oceny 
wszystkich zgłoszeń złożonych w ramach danej edycji programu, czy też kryteriów oceny 
zgłoszeń. Jest to więc proces jak najbardziej transparentny.

Fakt, że zadania inwestycyjne zgłoszone w 2020 r. do ministerstwa przez Zagłębiowski Park 
Sportowy Sp. z o.o. (Budowa Stadionu Zimowego w ramach zadania inwestycyjnego 
„Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu”, Budowa Hali Sportowej w ramach zadania 
inwestycyjnego „Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu”) nie otrzymały dotąd 
dofinansowania, nie świadczy o tym, że resort nie dostrzega ich wagi. Dlatego też spółka może 
ponowić swoje zgłoszenia w ramach tegorocznej edycji wspomnianego programu.

Odnosząc się zaś do podważania przez Panią Senator zasadności udzielenia dofinansowania na 
zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, należy wskazać, iż było ono 
rekomendowane do dofinansowania m. in. przez Polski Związek Koszykówki, który uznał 
powyższą inwestycję za istotną dla rozwoju tego sportu w Polsce i nadał jej wysoki priorytet. 
Nie należy więc od tego faktu abstrahować. Również zasadność realizacji inwestycji w 
Centralnym Ośrodku Sportu nie powinna być kwestionowana, gdy weźmie się pod uwagę jego 
rolę w procesie funkcjonowania sportu wyczynowego w Polsce. Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Ośrodki Przygotowań 
Olimpijskich świadczyły usługi dla polskich sportowców na najwyższym poziomie, do czego 
niezbędne są inwestycje infrastrukturalne w wielu obszarach.

Z poważaniem

Piotr Gliński
Minister
/ – podpisany cyfrowo/
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