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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Aleksandra Szweda na 23. 

posiedzeniu Senatu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia udzielanego w ramach 

programu „Sportowe Wakacje +” w roku 2020, w szczególności w odniesieniu do powiatów 

dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego w województwie dolnośląskim, uprzejmie 

proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Z punktu widzenia działań systemowych program „Sportowe Wakacje +” jest 

elementem wspomagającym uruchomienie działalności szeroko rozumianej branży 

sportowej, która niespodziewanie dla wszystkich stanęła przed zupełnie nowym zjawiskiem 

w procesie utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, jakim okazała się 

epidemia Covid-19.  Z uwagi na sytuację związaną z pandemią naturalnym priorytetem 

Ministerstwa jest realizacja rozwiązań mających na celu minimalizowanie skutków epidemii 

w szeroko rozumianym sektorze sportu.

Działania prowadzone w tym obszarze skierowane są do wszystkich bez względu 

na status społeczny, płeć, miejsce zamieszkania, wiek czy stan zdrowia. Ich zakres i natężenie 

wynikają bezpośrednio z obserwowanych zmian cywilizacyjnych, związanych z deficytem 

aktywności fizycznej (żywienie, siedzący tryb życia, zmiana zachowań społecznych). 

Program „Sportowe Wakacje +” polega na dofinansowaniu różnorodnych 

przedsięwzięć takich jak turnieje i wydarzenia sportowe, ogólnodostępne obozy sportowe, 

ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup 

społecznych i środowiskowych. 

Łączny budżet Programu w 2020 r. wyniósł 11 761 668,00 zł (w związku 
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ze spowodowanymi pandemią rezygnacjami z realizacji określonych projektów wydatkowano 

10 972 548,61 zł). W realizację przedsięwzięcia włączyła się Fundacja LOTTO, 

która zaangażowała dodatkowo środki w wysokości 5 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie 

organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych. W ramach programu Fundacja LOTTO, 

jako operator krajowy obozów sportowych, wsparła realizację 347 obozów, 

w których uczestniczyło 11 241 dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach pozostałych 

124 dofinansowanych projektów (z prawie 1,8 tys. złożonych wniosków) zrealizowano ponad 

170 imprez sportowych. Łączna liczba uczestników wszystkich działań wyniosła 127 283 osób.

W przypadku wskazanych powiatów wsparcie na organizację obozów sportowych 

uzyskały następujące organizacje:

 powiat dzierżoniowski KS Silesia Żarów - 20 000,00 zł,

 powiat kłodzki MKST Bystrzyca Kłodzka - 22 479,11 zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie społeczne Programem w roku bieżącym budżet 

przeznaczony na jego realizację zwiększono do poziomu 30 mln zł (wzrost 

o 200% w stosunku do roku ubiegłego).

                          Z poważaniem 

z up. MINISTRA KULTURY, 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

I SPORTU
SEKRETARZ STANU
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