
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Andrzeja Biernata 

Na początku 2007 r. przyjęty został przez ówczesne ministerstwo sportu dokument kierunkowy zatytuło-

wany „Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku”. Twórcy wspomnianego opracowania określili dla 

niego cel strategiczny, przyjmując, że będzie to „Aktywne i sprawne społeczeństwo”. Cel ten jest niewątpli-

wie słuszny, zważywszy na fakt, że w Polsce regularną aktywność fizyczną deklaruje około 10% dorosłych, 
a prawie połowa społeczeństwa jedynie sporadycznie, czyli rzadziej niż raz w miesiącu, bierze udział w zaję-

ciach służących poprawie sprawności fizycznej. Opisany stan rzeczy jest oczywiście wysoce niepożądany, 

w szczególności jeśli weźmie się pod uwagę zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie powstają w wyniku braku 
należytej aktywności ruchowej. 

Priorytet 3. strategii odnosi się do rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W ramach tego prioryte-

tu zapisane zostało zadanie 3.1.2 pod nazwą „Opracowanie koncepcji systemu informacji sportowej”. System 
ten ma w założeniu umożliwić integrację różnego rodzaju danych odnoszących się do szeroko rozumianego 

sportu, na przykład o procesie szkoleniowym, wynikach sportowych, posiadanych obiektach, kadrze szkole-

niowej, które są rozproszone w innych systemach i bazach danych, co implikuje liczne trudności w zarządza-

niu zgromadzoną informacją. Przewidywany okres realizacji tego zadania przypadł na lata 2007–2009. Zada-
nie to należy postrzegać jako istotny element całej strategii. Można zatem stwierdzić, że jego realizacja ma 

wpływ na realizację pozostałych priorytetów, w tym także priorytetu 1. „Popularyzacja sportu dla wszyst-

kich”, w ramach którego znajdują się takie działania, jak „Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży” oraz „Ak-
tywność fizyczna społeczeństwa”. 

Tymczasem, jak wynika z ustaleń poczynionych przez Najwyższą Izbę Kontroli w toku zakończonych we 

wrześniu 2013 r. działań kontrolnych pod nazwą „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych 

i niepublicznych”, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie posiada „informacji o liczbie istniejących obiektów 
oraz zrealizowanych inwestycji, a jedynie dane dotyczące kwot dofinansowania inwestycji przez minister-

stwo”. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli taki stan rzeczy świadczy o niezrealizowaniu przywołanego zada-

nia, wynikającego ze strategii. Izba stwierdza ponadto, że „dysponowanie przez ministerstwo podstawowymi 
danymi dotyczącymi infrastruktury sportowej jest niezbędne do efektywnego zarządzania środkami publicz-

nymi przeznaczonymi na ten cel”. 

Wobec tego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wskazanie przewidywanego terminu uruchomienia 
przedmiotowej zintegrowanej bazy danych o istniejącej w kraju infrastrukturze sportowej. Proszę również, 

aby zechciał Pan Minister rozważyć możliwość udostępnienia, na przykład na stronie internetowej minister-

stwa, niektórych danych zgromadzonych w przedmiotowej bazie. Mam na myśli przede wszystkim podsta-

wowe dane o działających w Polsce ogólnodostępnych obiektach sportowych. Działanie to w mojej ocenie 
może w pewnym stopniu przyczynić się do zwiększenia zainteresowania aktywnymi formami spędzania wol-

nego czasu poprzez ułatwienie dostępu do informacji o obiektach sportowych. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




