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Wprowadzenie
1. Wstęp
„Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016-2020” jest dokumentem
przedstawiającym najważniejsze kierunki rozwoju sportu w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców Koszalina. Zostały w nim zawarte ustalone priorytety i cele oraz działania w zakresie
rozwoju sportu w latach 2016-2020.
Przedstawiony Program jest kontynuacją “Programu Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2005-2008”.
W nowo powstałym dokumencie zaplanowano dalszą realizację założeń ustalonych do roku
2015 w poprzednim Programie oraz zaproponowano nowe cele odpowiadające bieżącym potrzebom
i oczekiwaniom mieszkańców Gminy i Miasta Koszalin. Głównym założeniem Programu jest
zwiększenie aktywności mieszkańców. Ustalono cel strategiczny – Sport nieodłącznym elementem
życia mieszkańców Koszalina, wyznaczono 3 priorytety mianowicie: I. Usportowiony Koszalin,
II. Nowoczesna infrastruktura sportowa, III. Koszalińskie sukcesy sportowe, do których przypisano cele
i zadania.
Opracowywanie programów i strategii jest obecnie powszechnie praktykowane, umożliwiają
one bowiem efektywne działania, możliwość kontroli, a w konsekwencji osiągnięcie sukcesu
w zakresie ustalonych założeń. Strategia Rozwoju Koszalina do 2020 zakłada, że Koszalin będzie
sportowym centrum regionu, w tym celu należy podjąć działania w zakresie poszerzenia
i zróżnicowania oferty sportowej dla mieszkańców miasta i turystów, co jednocześnie ma na celu
zwiększenie aktywności mieszkańców. Dlatego właśnie został opracowany „Program Rozwoju Sportu
w Koszalinie w latach 2016-2020”. Poszczególne etapy przygotowania omawianego Programu
przyczyniły się do uaktywnienia środowiska lokalnego.
Omawiany Program składa się z kilku elementów: Wprowadzenia zawierającego wstęp, w którym
przedstawiono główne założenia i cele Programu. Następnie procedurę jego tworzenia, ramy prawne
oraz spójność z dokumentami strategicznymi. Rozdział I przedstawia warunki realizacji Programu,
krótką charakterystykę miasta, kierunki rozwoju sportu w Polsce, kierunki rozwoju sportu
w Koszalinie, zadania samorządu, operatorów Programu, działalność Zarządu Obiektów Sportowych,
zasady finansowania sportu w Koszalinie z uwzględnieniem zasad przydzielania dotacji UM, zasad
finansowania klubów sportowych.
Rozdział II zawiera część diagnostyczną, informacje na temat sportu w Mieście Koszalin. Diagnoza
została opracowana na podstawie badań dotyczących aktywności ruchowej mieszkańców Koszalina,
które rozpoczęły się w 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na seminarium
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licencjackim prof. Piotra Godlewskiego. W 2014 roku powstało 12 prac analitycznych, w których
badaniem objęto młodzież akademicką z dwóch koszalińskich uczelni: Politechniki Koszalińskiej
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ogółem w latach 2013-2014 w badaniach uczestniczyło
około 400 osób, w latach 2014-2015 200 studentów oraz młodzież gimnazjalna i licealiści. Dodatkowo
badania prowadzono w rożnych grupach zawodowych na terenie miasta Koszalin, m.in. objęto nimi
grupę reprezentatywną wśród kobiet na zajęciach w klubie fitness „Pure”. Ponadto ustalono
aktywność fizyczną kobiet w ciąży z terenu miasta Koszalin. Przebadano również aktywność fizyczną
i preferencje reprezentatywnej grupy strażaków zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej
w Koszalinie oraz w reprezentatywnej grupie pracowników Poczty Polskiej zatrudnionych na terenie
miasta Koszalina. W okresie lat 2014-2015 w badaniach uczestniczyło ponad 450 osób.
Ostatni etap badań przeprowadzono w latach 2015-2016, w czterech grupach: wśród
młodzieży akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, w Politechnice
Koszalińskiej, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i wśród pracowników placówek handlowych Galerii
Atrium w Koszalinie.
We wszystkich badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
kwestionariusza ankiety dla uzyskania danych o ilościowym i jakościowym uczestnictwie
respondentów w różnorodnych formach aktywności ruchowej. Ankieta zawierała 36 pytań,
jednakże na potrzeby części analitycznej programu uwzględniono 16 odpowiedzi na niżej
przedstawione pytania, które uznano za najbardziej interesujące z punktu widzenia tworzenia
diagnozy w Programie Rozwoju Sportu Koszalina w latach 2016-2020 .
1. Jak najczęściej spędzasz czas wolny poza nauką i pracą?
2. Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na intensywność wysiłku?
3. Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na stopień trudności?
4. Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na porę roku?
5. Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na charakter więzi społecznych?
6. Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na charakter form rekreacji ruchowej
realizowanej w zespole?
7. Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na miejsce realizacji zajęć?
8. Czy uczestniczysz w zorganizowanym ruchu sportowym lub rekreacyjnym, w jakim klubie lub
stowarzyszeniu, MOSIR, OSIR, Dom Kultury, inne?
9. Uczestnictwo w formach rekreacji ze względu na treść zajęć (w jakich zajęciach uczestniczysz
najczęściej)?
10. W jakich formach rekreacji chciałbyś uczestniczyć gdybyś miał taką możliwość?
11. Ile razy w tygodniu uczestniczysz w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych?
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12. Ile czasu w tygodniu poświęcasz na zajęcia ruchowe?
13. Czy tam gdzie mieszkasz są obiekty sportowe typu?
14. Jak daleko od twojego miejsca zamieszkania oddalone są obiekty z których korzystasz?
15. Jakie są twoje bariery udziału w rekreacji fizycznej lub sporcie?
16. Kto twoim zdaniem inspiruje najbardziej do aktywności ruchowej?

Poza tym zostały zorganizowane konsultacje społeczne, które w znacznym stopniu pomogły
w ocenie sytuacji sportu w Koszalinie. Część zagadnień została wyłoniona w wyniku identyfikacji
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT).
Ponadto Urząd Miejski w Koszalinie przeprowadził badania ankietowe w koszalińskich
placówkach szkolnych, z których uzyskaliśmy informacje o liczbie pracujących nauczycieli wychowania
fizycznego z podziałem na kobiety i mężczyzn, w tym dyplomowanych nauczycieli oraz liczbie godzin
przeznaczonych na realizację zajęć sportowych, także

z uwzględnieniem alternatywnych zajęć

z wychowania fizycznego tj. basen, lodowisko i squash w roku szkolnym w okresie 2013 – 2016.
Ankieta została również przeprowadzona w koszalińskich klubach i stowarzyszeniach sportowych.
Badanie dotyczyło liczby wykwalifikowanej kadry szkoleniowej oraz
i

młodzieży,

ilości

trenujących

seniorów,

ilości

zawodników

ilości trenujących dzieci
z

licencjami

sportowymi

oraz ilości zorganizowanych imprez sportowych w latach 2013 – 2016.
W rozdziale III zostały opisane obszary priorytetowe w zakresie rozwoju sportu, czyli
priorytety, cele i zadania Programu. Ponadto ujęto sposób monitorowania programu i zagrożenia
związane

z

jego

wdrożeniem.

Całość

wieńczy

Podsumowanie

i

uwagi

końcowe.

W skład załączników wchodzą: karty zadań i spis tabel.

2. Procedura tworzenia Programu
Program został opracowany przez zespół ekspercki pracowników naukowych Instytutu Kultury
Fizycznej i Zdrowia PWSZ w Koszalinie. W pracach nad Programem uczestniczyli specjaliści,
przedstawiciele środowiska sportowego, nauczyciele oraz mieszkańcy w różnym przedziale
wiekowym. Prace nad dokumentem były prowadzone zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr
21/2016 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds.
„Programu Rozwoju Sportu Koszalina w latach 2016-2020”. Spotkania Zespołu odbywały się
w zależności od potrzeb. Zadaniem Zespołu było opiniowanie poszczególnych części Programu.
W skład zespołu eksperckiego wchodzą:
dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS Gdańsk
dr Agnieszka Połaniecka, PWSZ Koszalin
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Tabela 1. Skład Zespołu ds. „Programu Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016 – 2020”
Zespół ds. Programu Rozwoju Sportu Koszalina w latach 2016 -2020
1.

Przemysław
Krzyżanowski

Przewodniczący

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

2.

Jerzy Krauze

Z-ca
Przewodniczącego

Główny Specjalista ds. Sportu, Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

3.

Dorota Pawłowska

Członek

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

4.

Sebastian Tałaj

Członek

Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji
Edukacji, Sportu i Turystyki

5.

Joanna Dworaczyk

Członek

Radna Rady Miejskiej, Komisji Edukacji, Sportu
i Turystyki

6.

Monika Tkaczyk

Członek

Dyrektor Zarządu Obiektów Sportowych
w Koszalinie

7.

Krzysztof Stobiecki

Członek

Dyrektor Wydziału Edukacji

8.

Henryk Niski

Członek

Przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie
Miasta

9.

dr inż. Wiesław
Madej

Członek

Wiceprzewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie
Miasta

10.

Ryszard Fornalczyk

Członek

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
Rada Sportu przy Prezydencie Miasta

11.

Cezary Banasiak

Członek

Klub Karate „Kyokushin”, Rada Sportu przy
Prezydencie Miasta

12.

Krzysztof Gliszczyński Członek

Kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych,
Wydział Kultury Spraw Społecznych

13.

Marta
Pieczątkiewicz

Podinspektor, realizacja i monitoring Strategii
Rozwoju Koszalina,

Członek

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
14.

Leszek Biliński

Członek

Podinspektor, Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 21/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie powołania zespołu ds. „Programu Rozwoju Sportu Koszalina w latach 2016-2020”, powołano Zespół
ds. Programu Rozwoju Sportu Koszalina w latach 2016-2020.
UM Koszalin – opracowanie własne
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3. Ramy prawne programu
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw z 1997 r. nr 78 poz.
483 z późniejszymi zmianami) – art. 68 ust. 5
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 446 ) – art. 7
ust. 1 pkt 10
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 814) –
art. 4 ust. 1 pkt 8
4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 176 z późniejszymi
zmianami)
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik
Ustaw z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami)
6. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020
7. Strategia Rozwoju Koszalina do roku 2020

4. Spójność z dokumentami strategicznymi
Program Rozwoju Sportu w Koszalinie został opracowany zgodnie z wytycznymi
ministerialnymi, programami, strategią rozwoju opracowaną w poszczególnych zakresach życia
społecznego. W każdej z wymienionych pozycji występują zagadnienia dotyczące sportu.
Główne cele i kierunki działania zostały ustalone na podstawie celów i założeń Strategii Rozwoju
Koszalina do 2020 r.

Strategia Rozwoju Koszalina do 2020

Inne dokumenty
strategiczne miasta

Program Rozwoju
Sportu w Polsce
do roku 2020

PROGRAM ROZWOJU
SPORTU W KOSZALINIE
w latach 2016-2020

Strategia Rozwoju
Województwa
Zachodniopomorskiego
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ROZDZIAŁ I - Warunki realizacji programu
1.Krótka charakterystyka miasta
Koszalin położony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego u wybrzeża Morza
Bałtyckiego, w północno-zachodniej części Polski. Posiada status samodzielnego powiatu grodzkiego.
Graniczy z sześcioma gminami powiatu koszalińskiego. Zajmuje powierzchnię ponad 98,3 km2, w 2015
roku zamieszkiwało Koszalin 107 970 mieszkańców.
Położenie geograficzne Koszalina w regionie środkowego Pomorza stwarza dogodne warunki
do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku.
W obrębie miasta znajduje się wzniesienie morenowe z Górą Chełmską, która stanowi doskonałe
miejsce do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku. U podnóża góry zlokalizowany jest teren
rekreacyjny, w obrębie którego znajduje się koszaliński Park Wodny oraz kompleks sportowy
“Gwardia” ze stadionem, boiskami piłkarskimi, halą sportową, halą sportów walki, hotelem,
kawiarnią, a dalej ciąg parkowo-rekreacyjny oraz kompleks sportowo-rekreacyjny “Bałtyk”. Jezioro
Jamno znajdujące się na obrzeżach miasta, to odpowiednie miejsce do uprawiania żeglarstwa i innych
sportów wodnych oraz rekreacji.

2. Kierunki rozwoju sportu w Polsce
Sport jest składową polityki społecznej nowoczesnego państwa. Nakłady poniesione na
rozwój sportu, na edukację sportową i promowanie dobrych nawyków aktywności fizycznej
są nakładami skierowanymi na promowanie zdrowego i sprawnego społeczeństwa.
Z tych względów Państwo jest zainteresowane rozwojem i upowszechnianiem sportu.
Głównym celem jest – Aktywne i sprawne społeczeństwo.
Współczesny sport stał się jedną z bardziej intensywnie rozwijających się dziedzin życia
społecznego. W okresie minionego stulecia przybrał totalną postać, stał się nie tylko istotnym
elementem życia codziennego współczesnej cywilizacji, lecz także składową ekonomii
i biznesu w skali globalnej, również narodowej. Sport tworzy własny system wartości,
ideologię, poczucie misji [….]
Jedną z trafniejszych definicji sportu podał W. Lipoński w rozumieniu humanistycznym
sednem sportu jest: „świadoma, ludyczna aktywność człowieka, z cechami dobrowolnego
współzawodnictwa, mająca swój udział w kształtowaniu losów jednostek i społeczności
poprzez wszechstronne doskonalenie cielesne i duchowe […] zdolność współdziałania
z innymi dziedzinami w realizacji celów danej społeczności, w tym celów statycznych”[…]
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Sport proponuje określone cele i treści, nawet wzory zachowania, wskazuje formy i metody
aktywnego życia1.
3. Kierunki rozwoju sportu w Koszalinie
Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno-organizacyjne
i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Koordynatorem działań w zakresie szeroko rozumianej
kultury fizycznej i sportu na terenie Koszalina jest merytoryczny Wydział Urzędu Miejskiego.
Podstawowym celem kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny
i zdrowie obywateli. Cel ten realizowany jest przez:

a) wychowanie fizyczne
a) sport
b) rekreację ruchową (fizyczną)
c) rehabilitację2
Sport jest sferą życia, która odgrywała na Ziemi Koszalińskiej bardzo ważną rolę. Dzięki
zaangażowaniu władz, działaczy trenerów i mieszkańców sport rozwijał się bardzo dynamicznie.
Wśród koszalińskich dyscyplin sukcesy odnosiły koszykarki, koszykarze, piłkarki ręczne, piłkarze nożni,
judocy i lekkoatleci.
Z

koszalińskich

klubów

wywodzi

się

wielu wybitnych

sportowców,

uczestników

i medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Niewątpliwie w okresie 70 lat sukcesy
koszalińskich sportowców przyczyniły się do zainteresowania młodego pokolenia uczestnictwem
w aktywności fizycznej. Należy zatem pielęgnować te wspomnienia i wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców naszego regionu, kultywując historię koszalińskiego sportu.
Do 2016 roku w Igrzyskach Olimpijskich wystartowało 16 zawodników z Koszalina.
W powojennej historii Koszalina, tylko jeden z nich – Marian Tałaj, wywalczył brązowy medal
olimpijski w judo podczas IO w Montrealu w 1976 roku.
Blisko strefy medalowej był również Marek Garmulewicz, który na IO w Sydney
w konkurencji zapasów w stylu wolnym zajął IV miejsce. Ponadto, do grona koszalińskich
olimpijczyków należą: Marian Standowicz - judo, Andrzej Radomski - zapasy, Leszek Doliński koszykówka, Dariusz Zelig - koszykówka, Wioletta Sosnowska (Wilk) - badminton, Wojciech
Natusiewicz - podnoszenie ciężarów, Mariusz Dąbrowski - zapasy, Paweł Spisak - jeździectwo, Marcin
Horbacz - pięciobój nowoczesny, Sławomir Kuczko - pływanie, śp. Ewa Larysa Krause - judo,
Małgorzata Hołub - lekkoatletyka, Jakub Dyjas – tenis stołowy i Joanna Zachoszcz - pływanie.
1

P. Godlewski, Heterogeniczność współczesnego sportu, [w:] Sport Heterogeniczny Kultura-nauka, red.
P. Godlewski, J. Kuriata, A. Sajek, Koszalin 2015, s. 16-17.
2
Program Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2005-2008, s. 10.
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Tabela 2. Reprezentanci Koszalina uczestniczący w igrzyskach olimpijskich
Marian Tałaj (judo)

Monachium 1972 - faza eliminacyjna
Montreal 1976 - brązowy medal IO

Marian Standowicz (judo)

Montreal 1976 – 5 miejsce

Leszek Doliński (koszykówka)

Moskwa 1980

– 7 miejsce

Dariusz Zelig (koszykówka)

Moskwa 1980

– 7 miejsce

Andrzej Radomski (zapasy)

Seul 1988
– faza eliminacyjna
Barcelona 1992 – 5 miejsce

Wioletta Sosnowska (Wilk) (badminton)

Barcelona 1992 – 9 miejsce (debel)
– 33 miejsce

Ewa Larysa Krause (judo)

Atlanta 1996

– 5 miejsce

Wojciech Natusiewicz (podnoszenie ciężarów)

Atlanta 1996

– 21 miejsce

Mariusz Dąbrowski (zapasy)

Sydney 2000

– 18 miejsce

Marek Garmulewicz (zapasy)

Ateny 2004

– 11 miejsce

Ateny 2004
Paweł Spisak (jeździectwo)

– 14 miejsce zespół
– 65 miejsce WKKW
Pekin 2008
– 19 miejsce
Londyn 2012
– faza eliminacyjna
Rio de Janeiro 2016 – faza eliminacyjna

Marcin Horbacz (pięciobój nowoczesny)

Ateny 2004
Pekin 2008

– 32 miejsce
– 13 miejsce

Sławomir Kuczko (pływanie)

Londyn 2012

– 21 miejsce

Małgorzata Hołub (lekkoatletyka)

Rio de Janeiro 2016 – 4x400m,7 miejsce
- 400m, 19 miejsce

Jakub Dyjas (tenis stołowy)

Rio de Janeiro 2016 - 32 miejsce
- debel, faza elimin.

Joanna Zachoszcz (pływanie)

Rio de Janeiro 2016 – 10 km, 22 miejsce

UM Koszalin – opracowanie własne

Istotną składową koszalińskiego sportu jest Program sportowy osób niepełnosprawnych
realizowany w Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych “Start” w Koszalinie. Klub posiada dwie
wiodące sekcje: podnoszenia ciężarów – wyciskanie sztangi leżąc oraz lekkoatletyczną. Zajęcia
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prowadzone są dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności w hali sportowej przy
ul. Głowackiego. Nie ulega wątpliwości, że dzięki sukcesom sportowym osób niepełnosprawnych,
Koszalin znalazł się w krajowej czołówce.
Bez wątpienia absolutnym koszalińskim rekordzistą paraolimpijskim jest Ryszard Fornalczyk,
który jako zawodnik, uczestniczył w sześciu paraolimpiadach, gdzie startując w konkurencji wyciskania
sztangi leżąc, zdobył 4 złote medale igrzysk paraolimpijskich.
Kolejnym szczególnie utytułowanym koszalińskim zawodnikiem paraolimpijskim jest
Aleksander Popławski, który zdobył 2 złote medale igrzysk paraolimpijskich w 1980 roku w Arnhem
(HOL), w konkurencji pchnięcia kulą i w rzucie dyskiem. Wychowankiem Aleksandra Popławskiego był
kolejny medalista paraolimpijski Tomasz Rębisz, który w Atlancie w 1996 roku zdobył srebrny medal
w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem oraz w Londynie w 2012 roku brązowy w pchnięciu kulą. Ponadto
podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016, lekkoatleta Maciej Sochal zdobył złoty medal
w rzucie maczugą oraz zajął 4 miejsce w pchnięciu kulą. Kolejnym zdobywcą medalu w Rio de Janeiro
był Robert Jachimowicz, którzy wywalczył srebrny medal w rzucie dyskiem.
Należy dodać, że w koszalińskiej historii sportu osób niepełnosprawnych w igrzyskach
paraolimpijskich uczestniczyli również: Kamila Rusielewicz - wyciskanie sztangi leżąc i Renata Cyburt –
pływanie, Ryszard Przednówek – biegi narciarskie i Robert Jachimowicz – lekkoatletyka oraz Grzegorz
Lanzer – wyciskanie sztangi leżąc.
Sukcesy te świadczą o istotnym znaczeniu sportu w naszym mieście, poza tym tworzą historię
i budują tradycje związane z wymienionymi dyscyplinami sportowymi.

Tabela 3. Reprezentanci Koszalina uczestniczący w igrzyskach paraolimpijskich

Ryszard Fornalczyk – wyciskanie sztangi leżąc

Stoke Man-Deville 1984
Seul 1988
Barcelona 1992
Atlanta 1996
Sydney 2000
Ateny 2004

- 1 miejsce
- 1 miejsce
- 1 miejsce
- 1 miejsce
- 5 miejsce
- 4 miejsce

Arnhem 1980

- 1 miejsce, rzut dyskiem
- 1 miejsce, pchnięcie kulą

Renata Cyburt - pływanie

Arnhem 1980

- b. d.

Ryszard Przednówek – biegi narciarskie

Innsbruck 1984

- b. d.

Atlanta 1996

- 1 miejsce, rzut dyskiem
- 2 miejsce, pchnięcie kulą
- 3 miejsce, pchnięcie kulą

Aleksander Popławski – lekkoatletyka

Tomasz Rębisz – lekkoatletyka

Londyn 2012
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Ateny 2008
Londyn 2012
Rio de Janeiro 2016

-11 miejsce, pchnięcie kulą
- 4 miejsce, pchnięcie kulą
- 1 miejsce, rzut maczugą
- 4 miejsce, pchnięcie kulą

Robert Jachimowicz - lekkoatletyka

Sydney 2000
Rio de Janeiro 2016

- DSQ, rzut dyskiem
- 2 miejsce, rzut dyskiem

Kamila Rusielewicz – wyciskanie sztangi leżąc

Pekin 2008

- 6 miejsce

Grzegorz Lanzer – wyciskanie sztangi leżąc

Rio de Janeiro – 2016

- 8 miejsce

Maciej Sochal - lekkoatletyka

UM Koszalin – opracowanie własne

Działania podejmowane przez Państwo w zakresie rozwoju sportu są wytycznymi kierunków
w tej dziedzinie na terenie województwa i gminy. Każda jednostka samorządu terytorialnego posiada
swoje indywidualne uwarunkowania, które stanowią o jej wyjątkowości w zakresie sportowych
upodobań mieszkańców. Istotne jest aby Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016-2020
był zgodny z działaniami na poziomie województwa i kraju. Należy zatem wykorzystać specyfikę
Koszalina stosując narzędzia stworzone przez Państwo dla rozwoju sportu.
W ramach przyjętej przez Radę Miasta Koszalina „Strategii Rozwoju Koszalina do 2020”
opracowany został długoterminowy plan rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta. Na podstawie
wymienionych dokumentów został również opracowany „Program Rozwoju Sportu w Koszalinie 20162020”, w którym uwzględniono cel strategiczny:
Sport nieodłącznym elementem stylu życia mieszkańców Koszalina, zostanie on osiągnięty poprzez
realizację ustalonych w Programie priorytetów.

4. Zadania samorządu
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 68 ust.5 stanowi:
„Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 446),
w której w art. 7 ust. 1 brzmi: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy.

W

szczególności

zadania

własne

obejmują

sprawy

pkt
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kultury

fizycznej,

w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Zgodnie z w/w dokumentami realizacja zadań wynikających z przyjętych celów odbywać się
będzie poprzez tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju sportu, jego
wspieranie i upowszechnianie oraz współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej,
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placówkami oświatowymi, środowiskiem akademickim, klubami sportowymi oraz związkami
sportowymi.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 176 z późniejszymi
zmianami) określa zasady uprawiania i organizowania sportu, tworzy ogólne ramy organizacyjnoprawne działalności w dziedzinie sportu, nakłada również zadania na organy administracji rządowej
i samorządu terytorialnego, kluby sportowe oraz inne podmioty w zakresie zapewnienia dostępu do
sportu.
Program formułuje założenia i priorytetowe zadania publiczne w zakresie rozwoju sportu,
których realizacja stanowi zadania własne jednostek lub związana jest z ich powierzaniem lub
wspieraniem przez miasto Koszalin.

4.1. Operatorzy Programu:
Urząd Miejski w Koszalinie, koszalińskie stowarzyszenia kultury fizycznej, Zarząd Obiektów
Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie, koszalińskie placówki oświatowe, koszalińskie uczelnie wyższe,
Rady Osiedli.

4.2. Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie
Spółka z o.o. Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie powołana została w 1993 roku i przedmiotem
jej działania jest stwarzanie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji w Koszalinie poprzez zarządzanie
powierzonymi obiektami i prowadzenie działalności gospodarczej.
Spółka prowadzi działalność związaną ze sportem, rozrywką oraz rekreacją i zobowiązana jest do
stosowania obowiązujących przepisów prawa gospodarczego ogólnego, a także aktów prawnych
związanych bezpośrednio z zakresem wykonywanych usług (np. ustawa o bezpieczeństwie imprez
masowych, o bezpieczeństwie osób pływających, kąpiących się itp.).
Zgodnie ze statutem Spółki prowadzi ona działalność w następującym zakresie:


wykonywania usług dotyczących sportu i rekreacji oraz masowej kultury fizycznej;



udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej dla sportu, rekreacji i masowej kultury fizycznej;



prowadzenie działalności gospodarczej dla potrzeb sportu, rekreacji i masowej kultury fizycznej;



prowadzenie działalności hotelowej i gastronomicznej;



prowadzenie działalności handlowej;



organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, estradowych, giełd i targów;



świadczenie usług brokerskich i reklamowych;



zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
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Usługi udostępniania obiektów sportowych odbywają się w ramach zawartych umów ze
szkołami, klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami finansowanymi przez Gminę Miasto Koszalin.
Odbiorcami usług są także klienci indywidualni.
Korzystanie z większości obiektów sportowych odbywa się w formie odpłatnej. Bezpłatne jest
jedynie korzystanie z obiektów, którymi Spółka administruje na mocy zarządzeń PM, takich jak „Orliki”
i „Sportowa Dolina”. Ponadto bezpłatne jest korzystanie ze Skateparku w kompleksie sportowym przy
ul. Fałata 34, którego budowa została sfinansowana ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III
A. Bezpłatne jest również korzystanie z „Wodnej Doliny” przy ul. Sybiraków. Korzystanie z pozostałych
obiektów odbywa się za odpłatnością.
ZOS udostępnia swoje obiekty (za wyjątkiem ogólnodostępnych i nieodpłatnych) zgodnie
z ustalonym harmonogramem zajęć, który tworzony jest na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania
za strony stowarzyszeń kultury fizycznej, które mają zdecydowane pierwszeństwo w tym zakresie.
Mieszkańcy zainteresowani czynnym uprawianiem sportu mają możliwość nawiązania
współpracy z działającym klubem sportowym, który w ramach swoich, zarezerwowanych godzin na
konkretnym obiekcie udostępnia go swoim członkom, m.in. w celach treningowych.
Z myślą o nich wykonano również wiele obiektów i urządzeń infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
które są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest nieodpłatne3.

5. Zasady finansowania sportu w Koszalinie
Istotnym czynnikiem decydującym o rozwoju sportu są finanse. Urząd Miasta Koszalina rozwój sportu
finansuje zgodnie z uchwałą nr V/33/2011 Rady Miejskiej z dnia 20.01.2011 roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin. Działalność klubów
i stowarzyszeń sportowych UM wspiera finansowo poprzez dotacje. Natomiast zgodnie z uchwałą nr
V/37/2011 Rady Miejskiej z dnia 20.01.2011 roku zasłużonym zawodnikom przydziela stypendia
sportowe.
Inną formą wsparcia sportowców, trenerów i działaczy, mającą wpływ na osiąganie wysokich wyników
sportowych jest uchwała nr XLIX/702/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia
w działalności sportowej.
Dla właściwej realizacji zadań bieżących w zakresie upowszechniania sportu zakłada się na podstawie
danych z ostatnich czterech lat narastający udział wydatków przeznaczony na ten cel.

3

UM Koszalin – opracowanie własne
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Tabela 4. Wybrane nakłady na kulturę fizyczną i sport w Koszalinie w latach 2012-2015
(w tys. zł)
Zadanie / rok

1. Nakłady ogółem, w tym m.in.:

2012

2013

2014

2015

18 968,0

8 222,0

8 589,5

11 656,9

6 945,6

6 761,2

6 985,7

7 058,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

11 201,5

15,8

121,9

994,2

37,0

37,0

0,0

37,0

62,6

72,0

72,0

72,0

408,8

514,5

668,5

714,5

65,7

74,2

82,0

94,5

a) dotacje z budżetu miasta na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom i jednostkom nie zaliczanym do
sektora JST
b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów
do spółek prawa handlowego (ZOS)

c) wydatki inwestycyjne

d) nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe

e) stypendia za osiągnięcia sportowe

f) koszty utrzymania obiektów sportowych
przekazanych w zarządzanie Spółce ZOS

g) wydatki Rad Osiedli
2. Procentowy udział wydatków związanych z kulturą

4,12 %

1,78 %

1,66 %

2,42 %

fizyczną w wydatkach budżetu Miasta ogółem.
UM Koszalin – opracowanie własne

Dokonując analizy danych z ostatnich lat zebranych tabelarycznie należy zauważyć, że nakłady na
kulturę fizyczną mają tendencję rosnącą, w prawdzie najwięcej środków finansowych, bo 18 968 tys.
zł wydatkowano w roku 2012, stanowiło to 4,12% wydatków budżetu Miasta. Do tego stanu
przyczyniły się wydatki inwestycyjne, związane z zakończeniem inwestycji m.in. w 2012 roku budowy
hali

widowiskowo-sportowej

oraz

zakończeniem

rządowego

programu

budowy

boisk

wielofunkcyjnych „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Z kolei zwiększenie w 2015 roku wydatków na wniesienie wkładów do Spółki ZOS związane było
z zakończeniem budowy kompleksu wodno-rekreacyjnego typu Aquapark przy ul. Rolnej
w Koszalinie. W następstwie tego wydatki przeznaczane na utrzymanie obiektów przekazanych
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w zarządzanie Spółce ZOS systematycznie rosną, powstają kolejne obiekty, nowe zadania i obowiązki
po stronie zarządcy.
Natomiast brak w 2014 roku środków na nagrody pieniężne Prezydenta Miasta za osiągnięcia
sportowe spowodowany był nowymi ustaleniami, podjęto bowiem decyzję, że nagrody za dany rok
kalendarzowy przyznawane będą w pierwszym kwartale roku następnego, zatem brakująca kwota na
nagrody w 2014 roku została ujęta w roku następnym.

Tabela 5. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych na dotacje wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Rok
Kwota
% budżetu

2012

2013

2014

2015

6 945,6 tys. zł

6.761,2tys. zł,

6.985,7tys. zł

7 058, 6 tys. zł

4,12%

1,78%

1,66%

2,42%

miasta
UM Koszalin – opracowanie własne

5.1. Zasady przydzielania dotacji UM
Przedmiotem współpracy UM z mieszkańcami jest tworzenie nowych rozwiązań ułatwiających
określenie potrzeb mieszkańców i sposobów ich zaspokajania. Realizacja zadań publicznych może
mieć formę powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji.
W okresie trzech ostatnich latach kluby sportowe podejmowały współpracę z Miastem
w 2013 r - 90, w 2014 r. - 94, w 2015 r. - 95.
Podstawą przekazania środków z budżetu miasta Koszalina na realizację zadań
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzedzone jest otwartym konkursem ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się:
- możliwość realizacji zadania przez organizację
- kalkulację kosztów realizacji zadania
- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja będzie
realizowała zadanie
- planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
- planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i prace społeczną członków
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- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań w przypadku organizacji, które w latach poprzednich
realizowały zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych
na ten cel środków.
Celem obiektywnej oceny złożonych ofert z zakresu kultury fizycznej przy wyborze zadań
podlegających finansowaniu z budżetu miasta uwzględnia się dodatkowe kryteria funkcjonujące od
2004 roku, które stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla Komisji. Kryteria zostały przyjęte przez
ówczesną Radę Sportu.

1. Operatywność biznesowa:
-

premiowany jest większy udział środków finansowych pozyskanych przez stowarzyszenie
z innych źródeł niż dotacja z miasta – im więcej środków z zewnątrz tym większa dotacja

-

priorytetowo

traktowane

są

stowarzyszenia

wykazujące

się

większą

zaradnością

i aktywnością w pozyskiwaniu sponsorów
-

podstawą weryfikacji są deklaracje CIT-8 składane przez stowarzyszenia za ubiegły rok.

2. Osiągnięcia dzieci i młodzieży:
-

wskaźnikiem branym pod uwagę jest liczba punktów zdobytych przez stowarzyszenie
w systemie sportu młodzieżowego (na podstawie rankingu Polskiej Federacji Sportu
Młodzieżowego) oraz wyników osiągniętych w rywalizacji Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży) –
gry zespołowe x 2

-

zastosowanie tego wskaźnika powinno inspirować kluby do prowadzenia szerokiego naboru oraz
pracy szkoleniowej z najmłodszymi adeptami sportu, przygotowanie najbardziej uzdolnionych do
podjęcia rywalizacji z rówieśnikami w województwie i kraju.

-

zakładanym efektem tych działań jest budowa mocnych i szerokich podstaw kadry zawodniczej
dla koszalińskich klubów i sportu wyczynowego

-

udział klubów w zawodach, w których można zdobyć najwięcej punktów w systemie rywalizacji
sportowej dzieci i młodzieży przyniesie lepszą pozycję Koszalina w klasyfikacji miast i gmin

3. Znaczenie zadania dla miasta, w którym uwzględniane są poniższe parametry:
- rola wykonywanego zadania dla miasta
- popularność klubu – liczbę kibiców na zawodach
- zasięg zorganizowanej imprezy – wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy
- zainteresowanie mediów – czas na antenie telewizji i radia, obecność na łamach gazet
- poziom sportowy imprezy
- klasa sportowa zawodników reprezentujących dany klub
Z powyższych kryteriów wyłączone są środki finansowe przyznawane dla stowarzyszeń, które
nie biorą udziału w zorganizowanym systemie współzawodnictwa.
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Dotację będą mogły otrzymać stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie różnych form
aktywności fizycznej – głównie dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.
W szczególności te, które organizują zawody i imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym
z szeroką ofertą dla mieszkańców Koszalina.
Przystępując do konkursu kluby przedstawiają promesy umów, z których wynika na jakich zasadach
będą korzystały z obiektów sportowych. Ceny wynajmu, określone w umowach z ZOS, kalkulowane są
na podstawie rzeczywistych kosztów funkcjonowania obiektów.
Zasady korzystania z obiektów kluby negocjują z ZOS-em.
Umowy o dotację z Miastem zawierają klauzulę upoważniające Miasto do bezpośredniego
przekazywania środków dotacji przeznaczonych na wynajem obiektów bezpośrednio na konto ZOS.
Taki system gwarantuje systematyczny i terminowy sposób opłat za obiekty sportowe, który wpływa
na zachowanie płynności finansowej Spółki4.

5.2. Zasady finansowania klubów sportowych
Tabela 6. Wykaz klubów korzystających z obiektów ZOS wraz z kwotami dotacji UM
w latach 2012-2015
2012

2013

2014

2015

NAZWA KLUBU/wykorzystywane obiekty
kwota dotacji UM (zł)
ATLETYCZNY KLUB SPORTOWY

45 940

43 470

45 960

46 720

47 760

47 400

47 640

48 544

79 440

74 280

75 560

76 896

580 530

604 538

554 504

564 312

Sala ul. Orla
Sauna ul. Orla
FIGHT CLUB
Sala Kickboxingu ul. Fałata
Sauna ul. Fałata
KK KARATE KYOKUSHIN
HSW ul. Fałata
Hala ul. Głowackiego
Sauna ul. Fałata
Siłownia ul. Fałata
Sala Kickboxingu ul. Fałata
KKPN BAŁTYK
Stadion i boiska ul. Fałata

4
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Stadion i boiska ul. Andersa
Sauna ul. Fałata
KLUB LEKKOATLETYCZNY BAŁTYK

236 800

222 000

296 000

301 920

186 100

176 940

185 530

188 885

57 740

54 680

57 760

58 720

7 200

12 672

19 200

26 928

125 300

119 988

153 480

157 881,60

46 800

57 900

55 600

64 024

117 936

112 039,20

99 450

110 160

27 060

0

0

0

221 320

211 625,80

215 464,80

219 709,60

Stadion ul. Andersa
KLUB SAMURAJ
HSW ul. Fałata
Sauna ul. Fałata
Siłownia ul. Fałata
ZAPAŚNICZY KLUB SPORTOWY
Sala ul. Orla
Sauna ul. Orla
BASKET/UKS 16
Hala ul. Głowackiego
TKKF
Hala ul. Głowackiego
HSW ul. Fałata
Boiska ul. Fałata
Boiska ul. Andersa
Hala ul. Fałata
STOWARZYSZENIE SP. AMSPORT
Hala ul. Głowackiego
SSN START
Siłownia ul. Głowackiego
SIATKARSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE
Sala ul. Orla
Sauna ul. Orla
KS RUGBY
Boiska ul. Fałata
Boiska ul. Andersa
Sala ul. Orla
HSW ul. Fałata
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Sauna ul. Fałata
OLDBOYS BAŁTYK

14 280

14 280

11 424

11 616

30 710

52 848

66 480

72 120

68 460

41 310

45 900

46 710

186 100

182 190

182 020

185 390

145 920

153 360

170 200

186 960

398 940

454 264

463 596

500 212

20 400

24 192

0

0

12 000

11 520

14 400

14 688

36 463

15 544

17 171,20

17 497,60

9 440

8 968

0

0

2 700 000

2 696 009

2 777 340

2 899 893,80

Boiska ul. Andersa
MKKS ŻAK
Hala ul. Głowackiego
KU AZS POLITECHNIKA
Hala ul. Fałata
Sauna ul. Fałata
KS JUDO GWARDIA
HSW ul. Fałata
Sauna ul. Fałata
Siłownia ul. Fałata
KS PIŁKI RĘCZNEJ GWARDIA
Hala ul. Fałata
Sauna ul. Fałata
KS GWARDIA
HSW ul. Fałata
Boiska ul. Andersa
Stadion i boiska ul. Fałata
Siłownia ul. Fałata
KS AZS
Hala ul. Głowackiego
KS KOSZYKÓWKA KOBIET
Hala ul. Głowackiego
MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Stadion i boiska Bałtyk
KLUB RONIN
Hala ul. Orla

RAZEM brutto
UM Koszalin – opracowanie własne
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Rozdział II - Sport w Koszalinie – diagnoza
1. Społeczna rola sportu w Koszalinie
Zasadnicze znaczenie dla oceny poziomu kultury fizycznej Koszalina ma określenie jej
bieżącego potencjału. Potencjał i możliwości kultury fizycznej można ocenić w oparciu o trzy grupy
wzajemnie skorelowanych czynników:

-

zasoby ludzkie i rezultaty, które uzyskuje się w procesie uprawiania kultury fizycznej oraz szkolenia
sportowego,

-

zasoby materialne, środki finansowe, obiekty i urządzenia sportowe,

-

zasady funkcjonowania formalnych struktur sportowych, systemów szkolenia i obsługi oraz kultury
działalności organizacyjno-sportowej5.

Proces budowania potencjału sportowego, a później uzyskiwania wyników sportowych rozpoczyna się
od szerokiego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Szkolenie odbywa się w szkołach, klubach
i stowarzyszeniach sportowych. Ma ono zróżnicowany charakter w zależności od poziomu
i kwalifikacji szkoleniowców, a także możliwości finansowych szkół, klubów i posiadanej infrastruktury
sportowej.
Podstawowym celem kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny
i zdrowie obywateli. Cel ten realizowany jest poprzez:

a) wychowanie fizyczne
a) sport
b) rekreację ruchową (fizyczną)
c) rehabilitację6, sport osób niepełnosprawnych.
Wychowanie fizyczne w szkołach jest ważnym czynnikiem rozwoju, obejmującym dzieci
i młodzież. Właściwa działalność

szkolnych klubów sportowych (SKS) i uczniowskich klubów

sportowych (UKS) jest początkiem przyszłych sukcesów i osiągania znaczących wyników7.
Na terenie Koszalina edukacja dzieci i młodzieży prowadzona jest 29 szkołach, dane wg tabeli
nr 12, wśród nich aż w 21 w placówkach szkolnych roku szkolnym 2015/2016,

odbywały się

zorganizowane zajęcia sportowe.
Sport. W mieście funkcjonuje ok. 90 klubów sportowych – stowarzyszeń kultury fizycznej. Liczbę
ćwiczących i biorących udział w zajęciach sportowych określa się na ponad 8.000 osób, z czego
zdecydowaną większość stanowią dzieci i młodzież.

5

Program Rozwoju Kultury Fizycznej 2005-2008, s. 45.
Program Rozwoju Kultury Fizycznej 2005-2008, s. 32.
7
Program Rozwoju Kultury Fizycznej 2005-2008, s. 21.
6
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Tabela 7. Liczbowe zestawienie klubów i stowarzyszeń sportowych
w latach 2012-2015

ROK

Liczba klubów
sportowych

Liczba SKS, MKS,
UKS, Klubów
Uczelnianych

Liczba klubów
w sporcie
wyczynowym

w Koszalinie

Sport
niepełnosprawnych

2012

88

22

13*

1

2013

91

22

13*

1

2014

94

23

13*

1

2015

95

23

13*

1

* Kluby biorące udział w mistrzostwach Polski lub międzynarodowych mistrzostwach oraz rozgrywkach ligi Polski, w tym:
boks, judo, karate, lekkoatletyka, piłka koszykowa AZS, piłka ręczna kobiet AZS, piłka ręczna mężczyzn Gwardia, piłka nożna Gwardia,
piłka nożna Bałtyk, pływanie, taekwondo, zapasy i SSN Start.
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Jak

wynika

z

powyższych

danych

istnieje

tendencja

zwyżkowa

w

powstawaniu

i działalności klubów i stowarzyszeń sportowych. W roku 2012 funkcjonowało ich na terenie Koszalina
było zarejestrowanych 88 klubów sportowych, a w 2015 roku było już 95.

Tabela 8. Ilość klubów sportowych znajdujących się pod nadzorem lub we właściwej
ewidencji Prezydenta Miasta Koszalina
Kluby sportowe, których
statuty nie przewidują
prowadzenia działalności
gospodarczej

Uczniowskie Kluby
Sportowe

Rok

Kluby Sportowe
zarejestrowane w KRS, dla
których Prezydent Miasta
jest organem nadzoru

2011

29

32

19

2012

30

35

21

2013

31

37

21

2014

32

39

21

2015

32

40
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Warunkiem

uzyskiwania

dobrych

wyników

sportowych

we

wszystkich

grupach

i kategoriach wiekowych jest systematyczne szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży. Doskonalenie
i utrwalanie szkolenia podstawowego odbywa się w systemie szkolenia wojewódzkiego młodzików,
juniorów, a także na obozach i konsultacjach. W dziedzinie sportu dzieci i młodzieży szkolnej oprócz
pozaszkolnych klubów sportowych funkcjonują w Koszalinie dwie organizacje:
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 Miejski Szkolny Związek Sportowy działający od 1957 roku, który stworzył system imprez
i zawodów sportowych dla dzieci oraz młodzieży uczącej się we wszystkich typach
koszalińskich szkół. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są regulaminowe
szkolne

kluby

sportowe

SKS

(działające

zgodnie

ze

statutem

krajowego

i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego), które zrzeszają w szkołach około 2.700
uczniów. Młodzież uczestniczy w rywalizacji sportowej w wielu dyscyplinach sportowych
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Gimnazjadach i Licealiadach.

 Międzyszkolne Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe, które łącznie zrzeszają około
1.500 osób. Wśród nich wyróżnić należy kluby uzyskujące największe sukcesy sportowe m.in.
MKS “Znicz” (pływanie) i MKKS “Żak” (koszykówka).
Podstawowym zadaniem sportu szkolnego jest organizacja imprez sportowych wg programu
Szkolnego Związku Sportowego we wszystkich typach szkół, gdzie corocznie na terenie Koszalina
przeprowadzane są w wielu dyscyplinach sportowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady
i Licealiady.
Początki koszalińskiego sportu akademickiego miały miejsce w październiku 1968 roku, tj. na
inauguracji roku akademickiego w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Obecnie sport akademicki
realizowany jest w Politechnice Koszalińskiej i PWSZ w Koszalinie w formie zajęć fakultatywnych
w kilkunastu dyscyplinach sportowych, zaczynając od piłki ręcznej kobiet poprzez ligę tenisa
stołowego po akademicką ligę koszykówki mężczyzn, lekkoatletykę oraz różne formy rekreacyjne.
Poziom sportowy poszczególnych dyscyplin jest bardzo zróżnicowany. Zaznaczyć jednak należy, że
zawodnicy KU AZS-PWSZ Koszalin w roku 2015 i 2016 uzyskali II i III miejsce na Akademickich
Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w Łodzi w kategorii typów uczelni.
Poza sukcesami sportowymi studentów koszalińskich uczelni w PWSZ Koszalin odbywa się kształcenie
kadr szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej wśród nich: menedżerów sportu, organizatorów
sportu, trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. Dodatkowo PWSZ Koszalin w porozumieniu
z PZKosz organizuje specjalistyczne kursy kształcenia trenerów koszykówki. Dzięki temu jeden z bardzo
istotnych czynników zapewniających rozwój sportu – zasoby ludzkie został w Koszalinie zabezpieczony.
Rekreacja ruchowa. Społeczna rola sportu w Koszalinie traktowana jest jako element priorytetowy.
Wynika to z postrzegania sportu w naszym mieście, nie jest to jedynie sfera rozrywkowa,
wypoczynkowa czy kulturalna, ale przede wszystkim sposób kształtowania i utrzymania zdrowia
społeczności, niezbędnego do osiągnięcia celów i założeń gospodarczych i społecznych. Dla
prawidłowego rozwoju człowieka – bez względu na jego wiek – niezbędna jest codzienna aktywność
ruchowa w wymiarze od 2 do 3 godzin. Najczęstszą przyczyną schorzeń cywilizacyjnych takich jak
24

niewydolność krążeniowa, schorzenia kręgosłupa, nadwaga, itp. jest brak ruchu. Dlatego
kształtowanie właściwych nawyków aktywnego życia, a zwłaszcza rekreacji ruchowej powinno być
wdrażane już w wieku przedszkolnym. Szczególnie aktywność fizyczna w okresie szkolnym sprzyja
rozwojowi fizycznemu, a systematyczny trening oraz uczestnictwo w życiu sportowym – poza
oczywistym pozytywnym wpływem na zdrowie – kształtują cechy charakteru np. ambicję, wytrwałość
w dążeniu do celu, odporność na stres. Propagować należy tradycje dyscyplin uprawianych głównie
na świeżym powietrzu, takich jak: bieganie, gry zespołowe, jazda na rowerze, aktywna turystyka
piesza.
Natomiast sprawność i aktywność osób 50+ należy rozwijać m.in. w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
Należy podkreślić, że doskonałą formą popularyzacji aktywności fizycznej, a jednocześnie integracji
społecznej jest organizacja wydarzeń sportowych.
Sport osób niepełnosprawnych. Na terenie Koszalina sport osób niepełnosprawnych realizowany jest
w Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych „Start”, które zrzesza 25 zawodników, którzy osiągają
sukcesy w skali Polski i na arenach międzynarodowych.
Ponadto w ramach rozwoju sportu osób niepełnosprawnych organizowane są na terenie miasta
integracyjne wydarzenia i akcje sportowe, m.in. w ramach Europejskiego Festiwalu Integracji Ty i Ja.
W 2014 i 2015 roku w Zespole Szkól nr 1 w Koszalinie odbywały się zajęcia z szermierki prowadzone
przez niepełnosprawnych zawodników z Warszawy. Na zakończenie akcji szkoleniowej zostały
przeprowadzone zawody sportowe, których finaliści decydujący pojedynek rozegrali na placu pod
Koszalińskim Amfiteatrem.
Istotne znaczenie i wpływ na rozwój sportu ma właściwa baza sportowa, która w Koszalinie jest
rozbudowana w stopniu zadowalającym.
Kolejnym istotnym elementem sprzyjającym rozwojowi sportu są odpowiednie nakłady finansowe.

Tabela 9. Procentowy udział wydatków na upowszechnianie sportu w stosunku do
wydatków budżetu miasta
2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

4,12%

1,78%

1,66%

2,42%

UM Koszalin – opracowanie własne

Po analizie danych z ostatnich lat widoczny jest wzrost procentowy udziału wydatków dla właściwej
realizacji zadań bieżących w zakresie upowszechniania sportu w budżecie miasta.
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Tabela 10. Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury
fizycznej w latach 2011-2015 z budżetu Miasta Koszalina.
2011

2012

2013

2014

2015

Działalność
merytoryczna

1 741 800

1 813 400

1 720 595

1 830 700

1 805 360

Opłata za
wynajem obiekty

2 830 000

2 830 000

2 823 305

2 904 140

2 959 000

Razem:

4 571 800

4 643 400

4 543 900

4 734 840

4 764 360

UM Koszalin – opracowanie własne

Na podstawie powyższych danych tabelarycznych widoczny jest wzrost wysokości środków na
dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w latach 2011-2015.
W oddzielnym podrozdziale został opisany stan koszalińskiej bazy sportowej wraz z zestawieniem
tabelarycznym- pkt 5 str. 42-48.

2. Analiza aktywności fizycznej (sportowej) mieszkańców Koszalina
Aktywność fizyczna i sport zajmuje ważne miejsce na szczebli UE. W komunikacie Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów (Bruksela 2007) czytamy, że sport: „Dzięki swojemu pozytywnemu wpływowi na
włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie oraz zdrowie publiczne sport posiada olbrzymi
potencjał w zakresie zatrudnienia oraz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Poprawiając stan zdrowia i wydajność społeczeństwa oraz
zapewniając wyższą jakość życia w starszym wieku”.
Aktywności ruchowa (fizyczna) zaspokaja potrzebę biologicznej aktywności a także przyczynia
się do ukształtowania pozytywnego zdrowego stylu życia i racjonalnego zagospodarowanie czasu
wolnego. Aktywność ruchowa jest także aktywnością sportową wtedy kiedy czynności ruchowe
ujęte zostają w formę dyscyplin sportowych. To właśnie sport rekreacyjny jest podstawa
społecznej aktywności fizycznej młodzieży. Stad też potrzebne są strategie i plany rozwoju sportu
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Wszędzie uwzględniany jest aspekt
społecznego rozwoju sportu i priorytet sportu powszechnego nad sportem profesjonalnym.
Systematyczne badania aktywności fizycznej mieszkańców Koszalina prowadzone są w oparciu
o program badawczy, którego autorem jest prof. Piotr Godlewski. Wcześniej badaniami objęto
mieszkańców kilku miast: Gdańska, Gorzowa Wlkp., Szczecina i Zielonej Góry. Badania aktywności
ruchowej i zachowań wolnoczasowych młodzieży z terenu Koszalina rozpoczęły się w 2012 r.
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na seminarium licencjackim prof. Piotra Godlewskiego.
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Pierwsza badania dotyczyły analizy oferty wykorzystania czasu wolnego na terenie miasta
Koszalina8. W 2014 r. roku powstało 12 prac analitycznych, które objęły młodzież akademicką
z dwóch uczelni: Politechniki Koszalińskiej i Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej. Ogółem
w latach 2013-2014 badaniem objęto około 400 osób9.

Przebadano także zachowania

wolnoczasowe i preferencje dotyczące aktywności fizycznej grupy strażaków ochotników z terenu
powiatu koszalińskiego10. W latach 2014-2015 kontynuowano nadal badania aktywności fizycznej
młodzieży mieszkającej lub przebywającej na terenie miasta Koszalin studiującej w Politechnice
Koszalińskiej11 i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej12. Przebadano ponad 200 studentów.
Badania objęto również młodzież gimnazjalną13 (Uczniowie Gimnazjum nr 11 w Koszalinie)
i licealistów14 (uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego
w Koszalinie i uczniowie V LO im. Stanisława Lema Koszalinie). Dodatkowo badaniami objęto rożne
grupy zawodowe z terenu miasta Koszalin. Przebadano grupę reprezentatywna wśród kobiet na
zajęcia w klubie fitness „Pure”15, badaniami objęto także aktywność fizyczną kobiet w ciąży
z terenu miasta Koszalin16. Przebadano także aktywność fizyczną i preferencje reprezentatywnej
8

Mazur Małgorzata, Oferta wykorzystania czasu wolnego na terenie miasta Koszalina, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr
Godlewski, PWSZ Koszalin 2013 r.
9

Politechnika Koszalińska: Raduj Jakub, Aktywność fizyczna studentów europeistyki w świetle badań ankietowych, praca licencjacka,
promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014 r.; Gumienny Radosław, Aktywność fizyczna studentów filologii angielskiej
Politechniki Koszalińskiej w świetle badań ankietowych, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014 r.;
Puszczak Wojciech, Aktywność fizyczna studentów geodezji i kartografii świetle badań ankietowych, Praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014.;
Chruszcz Ilona, Aktywność fizyczna studentów III roku europeistyki Politechniki Koszalińskiej w świetle badań ankietowych, praca
licencjacka, PWSZ Koszalin 2014.; Mateusz Wierzbicki, Aktywność fizyczna studentów III roku kierunku transport Politechniki Koszalińskiej,
praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa: Kinga Buczkowska,
Aktywność fizyczna studentów I roku wychowania fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w świetle badań
ankietowych, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014.; Elwira Kowalczyk, Aktywność fizyczna studentów
II roku wychowania fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ
Koszalin 2014.; Bartosz Rutecki, Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014.; Aktywność fizyczna studentów III roku pedagogiki w świetle
badań ankietowych, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014.; Karol Karbowiak, Aktywność fizyczna studentów pedagogiki w świetle badań
ankietowych, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014.; Cebula Kamil, Aktywność fizyczna studentów
pielęgniarstwa I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
w świetle badań ankietowych, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014.; Dawid Sengstock, Aktywność
ruchowa studentów pedagogiki I roku studiów licencjackich, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014
10

Michał Martyniuk, Rekreacja w czasie wolnym strażaków ochotników z terenu powiatu koszalińskiego w świetle badań ankietowych,
praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014.
11

Patryk Lorent, Aktywność fizyczna studentów I roku filologii angielskiej Politechniki Koszalińskiej, praca licencjacka, promotor prof. prof.
Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.
12

Dominika Brzozowska, Aktywność fizyczna studentów I roku pedagogiki w świetle badań ankietowych, praca licencjacka, promotor prof.
prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.; Katarzyna Hopa, Aktywność fizyczna studentów I roku pielęgniarstwa w świetle badań
ankietowych, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2015; Daria Płocka, Aktywność fizyczna studentów II
roku pielęgniarstwa w świetle badań ankietowych, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.; Karolina
Rećko, Aktywność fizyczna studentów drugiego roku wychowania fizycznego w świetle badań ankietowych, praca licencjacka, promotor
prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.; Joanna Michalak, Aktywność fizyczna studentów I roku wychowania fizycznego w świetle
badań ankietowych, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.
13

Dariusz Radosz, Aktywność fizyczna uczniów klasy pierwszej gimnazjum nr 11 w Koszalinie, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr
Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.
14

Piotr Mezgier, Aktywność fizyczna klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie, Praca licencjacka,
PWSZ Koszalin 2015.; Joanna Stępień, Aktywność fizyczna uczniów V LO im. Stanisława Lema Koszalinie, praca licencjacka, promotor prof.
prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.
15

Aleksandra Zwolak, Aktywność fizyczna kobiet ćwiczących rekreacyjnie w Fitness Klubie Pure, Praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr
Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.
16

Milena Samorowska, Aktywność fizyczna kobiet w ciąży, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.
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grupy strażaków zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie17. Przebadano także
grupę reprezentatywną pracowników poczty Polskiej zatrudnionych na terenie miasta Koszalina18.
W okresie lat 2014-2015 przebadano łącznie ponad 450 osób.
Ostatnie badania aktywności fizycznej i preferencji w zakresie form aktywności ruchowej
przeprowadzono w okresie 2015-2016 roku. Badania realizowane były w czterech grupach: wśród
młodzieży akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie19, w Politechnice
Koszalińskiej20, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku21 i wśród pracowników placówek handlowych
Galerii Atrium w Koszalinie22. Ogółem w badaniach uczestniczyło 122 osoby. Ogółem w latach
2012-2016 badaniami objęto 1000 osób.
Podstawowym problemem badawczym było uzyskanie informacji na temat aktywności
ruchowej (fizyczna) młodzieży, osób zawodowo czynnych i osób w starszym wieku. We wszystkich
badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza
ankiety dla uzyskania danych o ilościowym i jakościowym uczestnictwie respondentów
w różnorodnych formach aktywności ruchowej. Kwestionariusz ankiety został skonstruowany tak,
aby poznać poziom aktywności fizycznej studentów, respondenci wypełniali ankietę w sposób
anonimowy i indywidualny. Z analizy ankiet wynika, że osoby objęte badaniem nie miały trudności
z udzieleniem odpowiedzi. Ankieta zawierała 36 pytań, jednakże na potrzeby części analitycznej
programu uwzględniono 16 odpowiedzi najbardziej interesującej z punktu widzenia tworzenia
diagnozy w Programie Rozwoju Sportu Miasta Koszalin na lata 2016-2020.
Badania w dużej części skupione były na młodzieży akademickiej, gdyż ta grupa badawcza
studiująca trybem stacjonarnym jest wewnętrznie jednorodna co do wieku, statusu społecznego,
zależności materialnej wynikającej z potrzeby pozyskiwania wsparcia finansowego od rodziny bądź
wynagrodzeń stypendialnych. Ponadto młodzież studiująca jest populacją młodzieży kreującą
pozytywne wzorce zachowań, i posiadają duże możliwości organizacyjne w zakresie uczestnictwa
w aktywności sportowo-rekreacyjnej.
Dla celów analizy zawartej w Programie Rozwoju Sportu w Koszalinie posłużono się
syntetycznym ujęciem szacunkowym biorąc za podstawę wcześniej cytowane prace. Dla
17

Daniel Garbacik, Aktywność fizyczna strażaków w Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr
Godlewski, PWSZ Koszalin 2015.
18

Damian Adamczyk, Aktywność fizyczna wśród pracowników Poczty Polskiej na terenie miasta Koszalina, praca licencjacka, promotor prof.
prof. Piotr Godlewski PWSZ Koszalin 2015.
19

Alicja Wcisło, Aktywność fizyczna młodzieży akademickiej na przykładzie III roku wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koszalinie, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2016.
20

Jakub Raduj, Aktywność fizyczna studentów III roku pedagogiki Politechniki Koszalińskiej w świetle badań ankietowych, praca licencjacka,
promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2016.
21

Natalia Głuszek, Aktywność ruchowa w czasie wolnym studentów Uniwersytetu III wieku przy PWSZ w Koszalinie, Praca licencjacka,

promotor dr J. Płaczek, PWSZ Koszalin 2016.
22

Milena Pantanowska, Aktywność ruchowa w czasie wolnym od pracy osób pracujących w handlu w Centrum Handlowym Atrium
w Koszalinie, praca licencjacka, promotor dr J. Płaczek, PWSZ Koszalin 2016.
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zobrazowania rezultatów posłużono się wybranymi analizami i sporządzoną na potrzeby prac
grafiką statystyczną.
Wszystkie cytowane prace zostały przygotowane na podstawie wzoru metodologicznego
udostępnionego wraz z ankietami przez prof. Piotra Godlewskiego, który prowadzi długoletnie
badania na temat aktywności fizycznej i stanowią one część większego projektu badawczego.
Badania te realizowane są w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.
Zgromadzony materiał badawczy poddany został opracowaniu statystycznemu:

Synteza
Analizując rezultaty badań, można dokonać syntetycznej oceny tendencji mieszkańców
Koszalina w odniesieniu do aktywności fizycznej. Prezentowane ujęcie syntetyczne jest ogólną
oceną, wypadkową cytowanych wcześniej badań studentów realizujących prace licencjackie
i nie posiada charakteru ściśle naukowego, jest jedynie ogólną charakterystyką na podstawie
dostępu do wyników badań i ma ukazać tendencje a nie szczegółowe rezultaty badań.

1. Jak najczęściej spędzają czas wolny poza nauką i pracą mieszkańcy Koszalina

Źródło: Bartosz Rutecki: Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.

Mieszkańcy Koszalina, przeważnie młodzież (28% ankietowanych), deklarują, że częstszą formą
wykorzystania czasu wolnego jest aktywny udział w zajęciach ruchowych, głównie sporcie
i rekreacji. Wykorzystania czasu wolnego rozkłada się po połowie pomiędzy odpoczynek aktywny
fizycznie i nieaktywny. Dominuje chęć spędzania wolnego czasu na otwartych przestrzeniach.
Preferencja czynnych form dotyczy najczęściej uprawiania sportu wyczynowego, udziału
w rekreacji ruchowej, a także spędzanie czasu wolnego aktywnie na świeżym powietrzu. Osoby
starsze pracujące dzielą wolny czas na rekreację bez aktywności fizycznej (chodzą do kina, oglądają
telewizję, słuchają muzyki, spędzają czas przy komputerze) i jedynie około 1/5 czasu wykorzystują
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na

aktywność fizyczną (zajęcia o charakterze sportowym i udział w rekreacji ruchowej,

spacerowanie).
Pomimo niezadawalającej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej i studenckiej deklaruje ona
chęć uczestniczenia w sporcie i rekreacji. Podobnie deklarują osoby pracujące. Powinno się więc
prowadzić akcje zachęcające do aktywności ruchowej i działania uświadamiające pożytki
wypływające z aktywnego stylu życia. Niedostateczna ilość czasu przeznaczana na aktywność
fizyczna świadczy o złym stanie świadomości młodych ludzi i niedostatecznej roli części szkół
i uczelni w tym zakresie.

2. Formy rekreacji preferowane przez mieszkańców Koszalina ze względu na
intensywność wysiłku

Źródło: Bartosz Rutecki: Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.

Respondenci spędzają czas wolny aktywnie, ponad 43% respondentów deklaruje, że preferuje
intensywne i średnio intensywne formy rekreacji, natomiast tylko 13% z nich woli formy
relaksacyjne. Najchętniej wybieraną formą aktywności były gry zespołowe, natomiast najmniejsze
było zainteresowanie ćwiczeniami profilaktyczno-usprawniającymi. W związku z deklaratywnymi
wypowiedziami o chęci młodzieży udziału w grach zespołowych, rożnych formach ćwiczeń
gimnastycznych przy muzyce (fitness), jazda na łyżwach. Tak więc, należałoby rozszerzyć ofertę
w tym zakresie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostępności do specjalistycznych
obiektów. Istotnym jest zapewnienie uczestnictwa zarówno w sporcie rekreacyjnym jak
i wyczynowym.
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3. Formy rekreacji preferowane ze względu na intensywność i trudność

Źródło: Bartosz Rutecki: Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.

Aż 76% ankietowanych w odpowiedziało, że preferuje średnio trudne formy rekreacji, 16% że
trudne, natomiast tylko 6% osób woli łatwe formy.
Jednak większość młodzieży preferuje wypoczynek w formie łatwej i relaksacyjnej. Tylko
nieliczni lubią formy intensywne, jest to młodzież usportowiona, np. w środowisku studentów
wychowania fizycznego, wybierane są formy intensywne i trudne (biegi kondycyjne, pływanie czy
aerobik). Natomiast osoby starsze pracujące deklarują w większości wybór form średnio
intensywnych. Są to głownie rekreacyjne gry ruchowe, zwłaszcza gra w siatkówkę, jazda na
łyżwach, żeglowanie oraz ćwiczenia gimnastyczne Fitness). Najmniej badanych, wybierało formy
relaksacyjne (spacerowanie, wędkowanie, obserwacja przyrody, zajęcia hobbystyczne i zabawy
taneczne). Nikt, spośród ankietowanych nie uprawia sportów ekstremalnych, natomiast młodzież
wykazuje chęć podejmowania takiej aktywności, gdyby mieli taką możliwość.

4. Formy rekreacji preferowane przez mieszkańców Koszalina ze względu na porę
roku

Źródło: Bartosz Rutecki: Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r

Zdecydowana większość ankietowanych 67% zadeklarowało preferencję form rekreacji
całorocznej, 23% letniej, natomiast 13% zimowej, tylko co piąta osoba wybrała zimowe formy
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rekreacji. Spory zimowe mogą być interesujące dla młodzieży, jednak brak możliwości ich
uprawiania na terenie Koszalina może być poważną barierą.
Ze względu na warunki klimatyczne, młodzież preferuje sporty letnie. Jednakże dla
zapewnienia całorocznej aktywności

fizycznej

mieszkańców

miasta należałoby

zadbać

o dostępność mieszkańców do lodowisk. Także preferencja zajęć plenerowych młodzieży i osób
dorosłych z terenu miasta Koszalina wskazywałaby na konieczność dalszej rozbudowy
infrastruktury służącej aktywności fizycznej mieszkańców.

5. Formy rekreacji preferowane przez mieszkańców Koszalina ze względu na
charakter rekreacji ruchowej realizowanej w zespole

Źródło: Bartosz Rutecki: Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.

Większość respondentów bo aż 53% zadeklarowało, że preferuje zajęcia w grupach
spontanicznych, pozostałe 47% woli zajęcia w grupach zorganizowanych. Zdecydowana większość
młodzieży preferuje zajęcia zespołowe, w parze, rodzinie, grupie koleżeńskiej, drużynie. Około ¼
wybiera formy indywidulne.
Młodzież Koszalina preferuje zespołowe ćwiczenia fizyczne, stąd też istnieje potrzeba większej
aktywności i kreatywności szkól i organizacji zajmujących się kulturą fizyczną.

6. Uczestnictwo mieszkańców Koszalina w zorganizowanych formach rekreacji np.
stowarzyszeniach, klubach itp.

Źródło: Bartosz Rutecki: Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.

Aż 70% ankietowanych zadeklarowało, że preferuje popularne formy rekreacji, natomiast
pozostałe

30%

formy

woli

kwalifikowane.

Liczba

osób

zrzeszonych

w

klubach

i stowarzyszeniach jest niestety niska. Zaledwie 5 na 100 młodych mieszkańców Koszalina
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deklaruje związek z klubami lub stowarzyszeniami sportowymi. Dużą grupę respondentów
stanowiły osoby, które preferują aktywność indywidualną.
Niska liczba osób zrzeszonych może świadczyć o ignorowaniu przez kluby statutowego
obowiązku działania na rzecz kultury fizycznej, pogoń za wynikiem w sporcie wyczynowym,
obejmowanie zainteresowaniem wąskich wyselekcjonowanych grupom młodzieży. Nasuwa się
postulat zmniejszenia dotacji dla klubów które nie prowadzą szerokiej akcji szkoleniowej
z młodzieżą.

7. Częstotliwość udziału w aktywności fizycznej mieszkańców Koszalina

Źródło: Dawid Sengstock: Aktywność ruchowa studentów pedagogiki I roku studiów licencjackich, praca
licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.

Badania zrealizowane przez Dawida Sengstocka23 wykazały, że aż 43% ankietowanych w ogóle
nie bierze udziału w zajęciach rekreacyjnych. W grupie respondentów nie znalazła się osoba, która
uczestniczy w zajęciach codziennie natomiast z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu ćwiczy 35%
ankietowanych.
Podsumowując blisko połowa osób pracujących deklaruje, że uczestniczy 1 raz w tygodniu
w zajęciach ruchowych, mniej więcej co trzecia osoba w racjonalnej aktywności fizycznej
uczestniczy 2-3 razy w tygodniu, tyle samo osób 3-4 razy w tygodniu. Młodzi mieszkańcy deklarują,
że na tygodniową aktywność ruchową poświęcają od 5 do 9 godzin w tygodniu.
W świetle zebranych danych należy stwierdzić, iż istnieje potrzeba szerszych działań
promocyjnych aktywizujących mieszkańców Koszalina do prozdrowotnego, aktywnego stylu życia.
Formą działań promocyjnych mogą być: masowe imprezy sportowo- rekreacyjne, aktywizacja

23

Dawid Sengstock, Aktywność ruchowa studentów pedagogiki I roku studiów licencjackich, praca licencjacka, promotor prof. prof. Piotr
Godlewski, PWSZ Koszalin 2014.
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miejsc z plenerowymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, akcja zatrudniania trenerów
osiedlowych i kształcenie animatorów sportu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie).

8. Dostępność mieszkańców Koszalina do obiektów sportowych ze względu na ich
położenie

Źródło: Bartosz Rutecki: Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.

Osoby pracujące określiły, że największą dostępność mają do obiektów w których prowadzone
są ćwiczenia siłowe i klubów fitness, a także do hal sportowych i stadionów sportowych, do
pływalni, kręgielni, i kortów tenisowych i lodowisk.
Osoby dorosłe mają małą dostępność do boisk „Orlik”. Większość mieszkańców Koszalina jest
zdania, że dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście jest dobra. Istotnym
i pozytywnym zjawiskiem jest stwierdzenie większości badanych o dużej dostępności obiektów
sportowych. Stąd też należałoby podjąć działania w celu zwiększenia dostępność obiektów dla
sportu rekreacyjnego (powszechnego) i dotacje z budżety miasta na dofinansowanie tych działań.

9. Odległość obiektów sportowych od miejsca zamieszkania badanych mieszkańców
Koszalina

Źródło: Bartosz Rutecki: Aktywność fizyczna studentów III roku wychowania fizycznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, praca licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.
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Odległość w jakiej mieszczą się obiekty sportowe od miejsca zamieszkania osób badanych
wynosi od 1 do 2 kilometrów, tak ocenia
1 kilometra mieszka prawie 30% mieszkańców, a

36% ankietowanych, w zasięgu do
do obiektu musi pokonać ponad

2 kilometry 33,33% badanych osób.
Na podstawie zebranych informacji należy stwierdzić, że miasto Koszalin jest odpowiednio
nasycone obiektami sportowymi a topografia ich umiejscowienia stwarza dobre warunki do
uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

10. Bariery udziału w rekreacji fizycznej lub sporcie mieszkańców Koszalina

Źródło: Dawid Sengstock: Aktywność ruchowa studentów pedagogiki I roku studiów licencjackich, praca
licencjacka, PWSZ Koszalin 2014r.

Podstawową barierą aktywnego uczestnictwa w aktywności ruchowej dla 65% respondentów jest
brak motywacji do podejmowania takich działań a także brak wiedzy, co do konieczności
aktywności fizycznej i jej pozytywnego wpływu na zdrowie. Dla 48% mieszkańców Koszalina jest
brak czasu. W niewielkim stopniu barierą były trudności komunikacyjne czy niedostateczna
sprawność fizyczną.
Należy więc podjąć działania promujące aktywność fizyczną poprzez imprezy promujące
aktywny tryb życia i inne formy zachęcające do aktywności dostosowując je do czasu wolnego
mieszkańców miasta.
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11. Źródła inspiracji mieszkańców Koszalina do aktywności ruchowej

Źródło: Dawid Sengstock: Aktywność ruchowa studentów pedagogiki I roku studiów licencjackich, praca
licencjacka, promotor prof. prof. Piotr Godlewski, PWSZ Koszalin 2014r.

Według respondentów najbardziej motywują do uczestnictwa w aktywności fizycznej koledzy
(44%), a następnie trenerzy i instruktorzy rekreacji (30%), w dalszej kolejności programy
telewizyjne i rodzice, niewiele osób wskazało na rodzeństwo i artykuły prasowe.
To, że młodzież najbardziej motywują do sportu i aktywności fizycznej koledzy, a następnie
trenerzy

i

instruktorzy

rekreacji

świadczy

o

istotnej

roli

klubów

sportowych

w inspirowaniu młodzieży szkolnej zajęciami sportowymi. Jest to ważny problem wymagający
interwencji władz oświatowych.
Z badań Światowej Organizacji Zdrowia (dane zawarte w Strategii Rozwoju Sportu
w Polsce do roku 2015) wynika, że w społeczności osób dorosłych wciąż przeważa styl życia daleki od
prozdrowotnego. Jedynie 7% Polaków deklarowało systematyczną aktywność fizyczną, 33%
podejmowało

aktywność

raz

w

tygodniu,

12%

rzadziej,

ale

przynajmniej

raz

w miesiącu, natomiast reszta sporadycznie.
Badania wykazują również pogarszający się poziom wydolności i sprawności fizycznej
u dzieci i młodzieży. Główną przyczyną takiego stanu jest małą aktywność ruchowa oraz zaniedbania
na poziomie szkolnego wychowania fizycznego.
Przeprowadzona analiza danych zebranych w ogólnopolskim badaniu NATPOL 2011 wykazuje,
że ponad 50% dorosłych Polaków, tj. ok. 16 mln, w ogóle nie ćwiczy w czasie wolnym lub robi to
bardzo rzadko. Tylko 18% chodzi pieszo do pracy lub jeździ do niej rowerem. Regularną aktywność, tj.
przynajmniej 2-3 razy tygodniowo przez więcej niż 30 minut deklaruje 48%, 32% uprawia aktywność
codziennie lub przez 4-6 dni w tygodniu. Regularna aktywność fizyczna była najniższa w najmłodszych
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grupach wiekowych 18-39 lat życia, a najwyższa w najstarszej 60-79 lat. Najczęściej uprawianymi
formami ruchu są piłka nożna, jazda na rowerze i bieganie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że na poziom zainteresowania sportem wpływają
postawy rodziców oraz podejmowanie przez nich aktywności fizycznej. Wg danych z 2004 roku
w Koszalinie zamieszkiwało ponad 106 tys. mieszkańców o zróżnicowanej strukturze demograficznej:

Struktura

ta

do 15 lat

19,50 %

15 – 64 lat

69,90 %

ponad 65 lat

10,60 %

wskazuje

na

potencjalne

możliwości

uczestnictwa

mieszkańców

w zajęciach we wszystkich formach kultury fizycznej (wychowanie fizyczne, sport, rekreacja,
rehabilitacja ruchowa).
Oceny poziomu kultury fizycznej można dokonać przy określeniu aktualnego potencjału
sportowego i wskaźnika stopnia zorganizowania społeczeństwa w jednostkach kultury fizycznej.
Stopień zorganizowania społeczeństwa w 2004 roku w Koszalinie kształtował się na poziomie 9,5%
ogólnej populacji przy 7 do 8% w 1999 roku. Wskaźnik ten dla województwa zachodniopomorskiego
wynosił ok. 8%. W 2004 roku z ogólnej liczby młodzieży uczącej się do zorganizowanych struktur
sportu szkolnego należało ok. 19%, tj. o 2% więcej niż w 1999 roku. Wskaźnik udziału młodzieży
studenckiej w ruchu sportowym AZS-u zmniejszył się odpowiednio z 9% do 4,5-5%.
W krajach Unii Europejskiej uczestnictwo społeczeństw lokalnych jest kilkunastokrotnie wyższe24.

3. Nagrody i stypendia sportowe
Współpraca Miasta z klubami sportowymi obejmuje realizację zadań publicznych dotyczących
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie, m.in. ustawy o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 r. oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Współpraca ta ma na celu prawidłowe wykonanie zadań i założeń ustalonych przez
Miasto oraz pełne wykorzystanie możliwości klubów sportowych.
Jedną z form uznania za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w sporcie są przyznawane przez
Miasto nagrody w dziedzinie sportu - regulowane i przyznawane na podstawie Uchwały Nr
XLIX/702/2014 w sprawie ustanawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz
osiągnięcia sportowe. Stypendia sportowe przyznawane na podstawie Uchwały nr V/37/2011 Rady
Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów
prowadzących szkolenie zawodników.
24
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Tabela 11. Zestawienie stypendystów w czterech kategoriach: zawodnik, zawodnik
niepełnosprawny, dyscypliny zespołowe i trener.
Rok

Liczba stypendystów

Łączna kwota

2012

22

72.000

2013

21

72.000

2014

23

72.000

2015

25

72.000

2016

20

72.000

Opracowanie własne UM Koszalin

4. Rozwój dyscyplin sportowych w Koszalinie
Jednym z priorytetów w zakresie rozwoju sportu w Koszalinie powinno być promowanie
dyscyplin,

w

których

zawodnicy

odnoszą

sukcesy

na

arenie

ogólnopolskiej

i międzynarodowej, przede wszystkich tych z długoletnimi tradycjami, jak: lekkoatletyka, piłka nożna,
sporty walki, koszykówka, piłka ręczna, pływanie.
Jedną

z

metod

rozwoju

poszczególnych

dyscyplin

sportowych

jest

tworzenie

w koszalińskich szkołach klas sportowych, w których realizowane jest szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży. Prowadzone jest profilowanie szkół pod kątem określonych dyscyplin sportu.
W Zespole Szkół Sportowych Nr 1 organizowane są specjalistyczne treningi z kilku dyscyplin sportu
oraz

specjalne

programy

z

pływania

w

klasach

1-6

oraz

w

Gimnazjum.

Ponadto

w Gimnazjum zostały utworzone klasy lekkoatletyczne, a także sekcja piłki siatkowej chłopców. W SP
nr 5 realizowany jest program szkolenia w piłce ręcznej dziewcząt i w koszykówce chłopców, SP nr 7
w piłce ręcznej dziewcząt ,w piłce nożnej chłopców, SP nr 9 w piłce ręcznej i koszykówce SP nr 10, ZS
nr 11 realizowane są programy z koszykówki dla dziewcząt i chłopców, w SP nr 17 piłki ręcznej
dziewcząt i koszykówki chłopców, SP nr 18 w piłce siatkowej dziewcząt, piłce ręcznej chłopców, w ZS
nr 9 w piłce ręcznej dziewcząt. Ponadto prowadzone jest szkolenie z koszykówki w MKKS ŻAK Koszalin
oraz MKK Basket Koszalin, KUKS im. St. Dubois w Koszalinie.
Poniższa tabela przedstawia dyscypliny sportowe, w zakresie których odbywa się szkolenie
w poszczególnych szkołach na terenie Gminy i Miasta Koszalin. Skutecznym promowaniem tych
dyscyplin będzie organizacja na terenie miasta wydarzeń i rywalizacji sportowej w tym zakresie.
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Tabela 12. Zajęcia sportowe w placówkach szkolnych na terenie Gminy Miasto Koszalin
w roku szkolnym 2015/2016
Zestawienie zajęć sportowych w placówkach szkolnych na terenie
Gminy Miasto Koszalin w roku szkolnym 2015/2016
Szkoły
Podstawowe

Gimnazja

Szkoły
- Typ specjalizacji sportowej.
ponadgimnazjalne - Miejsce przeprowadzanych zajęć
sportowych.

Szkoła
Podstawowa nr 1

SKS:
-Piłka siatkowa
-Lekkoatletyka

Szkoła
Podstawowa nr 3

-Koszykówka
-Basen
-Squash

Szkoła
Podstawowa nr 4

Brak

Szkoła
Podstawowa nr 5

-Piłka ręczna dziewcząt
(sala gimnastyczna SP5; hala Politechniki
ul. Racławicka)
-Piłka koszykowa chłopców

Szkoła
Podstawowa nr 6

-Piłka ręczna dziewcząt
Hala Politechniki ul. Racławicka
sala gimn. SP6

Szkoła
Podstawowa nr 7

-Piłka ręczna dziewcząt
Hala Politechniki ul. Racławicka
-Zajęcia sportowe dla dziewcząt
sala gimn. SP7
-Piłka nożna chłopców
Stadion „Bałtyk”, basen, sala gimn. SP7
-Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla klas 13, sala gimn. SP7

Szkoła
Podstawowa nr 9

-Koszykówka
sala gimn. SP9
-Piłka ręczna
4h w tyg. (sala gimn. SP9)
-Badminton
2h w tyg. (sala gimn. SP9)
-Lekkoatletyka, sala gimn. SP9
-Zajęcia sportowo-rekreacyjne, sala SP9

Szkoła

-Koszykówka
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Podstawowa nr 10

klasy usportowione 4,5 i 6
-Zajęcia sportowe ŻAK dla chłopców
dla klas 4,5 i 6.
-Zajęcia SKS
lekkoatletyka, koszykówka dla dziewcząt,
piłka nożna

Szkoła
Podstawowa nr 13

-SKS – mini siatkówka boisko szkolne, sala
gimn. SP13
-SKS – lekkoatletyka, boisko szkolne, sala
gimn. SP13

Szkoła
Podstawowa nr 17

Klasy 4-6
-koszykówka – chłopcy
-piłka ręczna – dziewczęta
-koszykówka
teren szkoły, Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Śniadeckich
Klasy 1-3:
piłka nożna chłopców, teren szkoły

Szkoła
Podstawowa nr 18

-Zajęcia sportowe dla dziewcząt klas 4 o
profilu piłka siatkowa, sala gimn. SP18
-Piłka ręczna chłopców dla klas 4,5 i 6 sala
gimn. SP18, Hala Gwardii.
-Lekkoatletyka, sala gimn. SP 21
-Gimnastyka korekcyjna dla klas 1-3,
sala gimn . SP 21

Szkoła
Podstawowa
Integracyjna nr 21
Gimnazjum nr 1

Brak

Gimnazjum nr 2

Brak

Gimnazjum nr 3

-Koszykówka
teren szkoły, inne obiekty sportowe na
terenie miasta

Gimnazjum nr 4

-Piłka ręczna dziewcząt, Hala ZS2, Hala
Politechniki, ul. Racławicka, Hala Gwardii,
basen, sala sportu walki judo Gwardia.

Gimnazjum nr 5

-Koszykówka chłopców, sala gimn. 5

Gimnazjum

-Piłka nożna (klasy sportowe)
Kl. I – III, sala gimn. nr 6, stadion Bałtyk
-Koszykówka

nr 6
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Kl. II G i Kl. III G.
- siłowanie „na rękę”
Gimnazjum

-Piłka siatkowa, (CKU)
-Lekkoatletyka, (CKU)
-Piłka nożna, stadion ”Bałtyk”.
-Judo, hala Judo „Gwardia”

nr 7

Gimnazjum

-Piłka siatkowa dziewcząt + kl. I chłopców
Hala Widowiskowo-Sportowa, sala Gimn.
9, CKU
-Piłka ręczna chłopców sala Gimn. 9

nr 9

Gimnazjum nr
11

-Piłka ręczna, hala Gwardii, sala Gimn. 11

I LO

-Koszykówka – chłopcy i dziewczęta;
siatkówka – chłopcy i dziewczęta
piłka ręczna – chłopcy i dziewczęta
I LO – hala sportowa i sala gimnastyczna

II LO

- Godziny ”karciane” – piłka siatkowa,
koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna,
tenis stołowy, siłownia
-SKS – przygotowanie reprezentacji do
zawodów w ramach licealiady
UKS Bronek – p. siatkowa chłopców

VI LO

Piłka nożna - Stadion „Bałtyk”, salka
gimnastyczna VI LO

Zespół Szkół nr 1 w Zajęcia pozalekcyjne sportowe:
Koszalinie
- piłka siatkowa dziewcząt
- piłka siatkowa chłopców
- koszykówka dziewcząt
- koszykówka chłopców
- piłka nożna dziewcząt
Sala gimnastyczna ZS nr 1
Zespół Szkół nr 7 im. Zajęcia pozalekcyjne sportowe:
Bronisława
- piłka nożna, sala gimnastyczna, boisko
Bukowskiego
szkolne
- piłka koszykowa, sala gimnastyczna
- piłka siatkowa, sala gimnastyczna
- lekkoatletyka, boisko szkolne
- piłka ręczna, sala gimnastyczna
- tenis stołowy, sala fitness ZS nr 7.
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Zespół Szkół nr 8
Koszalin

1. Koło rekreacyjno-turystyczne:
- nordic walking
- rajdy piesze
- lodowisko
- basen
- kręgle
- biegi rekreacyjne
2. Koło taneczne
- step
-aerobic
- układy taneczne
3. Koło sportowo-obronne
- biegi na orientację
- strzelanie
- pierwsza pomoc
- rzut granatem
4. Gry zespołowe
- piłka nożna
- piłka siatkowa

Zespół Szkół nr 10
im. Bolesława
Chrobrego w
Koszalinie

Zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia na siłowni
- piłka siatkowa
- piłka koszykowa
- piłka nożna
Zajęcia na terenie Zespołu Szkół nr 10

V Liceum
- piłka ręczna dziewcząt
Ogólnokształcące w Hala ZS nr 2 ul. Jedności 9
Zespole Szkół nr 2 Hala Politechniki ul. Racławicka 15
im. Stanisława Lema
w Koszalinie
Opracowanie własne UM Koszalin

5. Obiekty sportowe w Koszalinie
Jednym z bardzo istotnych elementów mających wpływ na rozwój sportu jest dostępność
infrastruktury sportowej.
Koszalin dysponuje bazą obiektów sportowych, która umożliwia uprawianie sportu wyczynowego,
wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji. W ostatnich latach powstało kilka nowoczesnych
obiektów sportowych, co sprzyja uprawianiu sportu i rekreacji przez mieszkańców w różnym wieku.
Nadal jednak część obiektów, szczególnie szkolnych wymaga remontu i modernizacji.
Istnieją ponadto w Koszalinie liczne firmy prywatne, które prowadzą działalność służącą kulturze
fizycznej – głównie siłownie, sale ćwiczeń, odnowy biologicznej itp. Obiekty te są na ogół w dobrym
stanie technicznym.
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Infrastruktura sportowa miasta w dużej mierze opiera się na obiektach administrowanych przez
spółkę komunalną Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie, do których zalicza się:
1. Park Wodny Koszalin przy ul. Rolnej 14.
2. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich 4,

3. Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Jedności-Głowackiego.
- dwa baseny: niecka duża i mała; hala sportowa.
4. Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Fałata 34.
- stadion sportowy; hala sportowa; boiska boczne; skatepark; hala sportów walki; korty
tenisowe; sztuczne lodowisko,
- tereny podożynkowe przy ul. Orląt Lwowskich.
5. Stadion lekkoatletyczny przy ul. Andersa 16 wraz z płytą główną i boiskiem ze sztuczną
nawierzchnią zrealizowanym w ramach projektu „Euroboiska” oraz korty tenisowe.
6. Hala sportowa przy ul. Orlej 14.
7. Kompleks sportowo-rekreacyjny „Sportowa Dolina”, m.in.: boiska do koszykówki, siatkówki,
piłki nożnej, kort tenisowy ze ścianką treningową, skatepark, siłownia, stoły do tenisa
stołowego.
8. Kompleksy boisk „Orlik” na Osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka i Unii
Europejskiej oraz przy ul. Głowackiego zrealizowane w ramach programu „Moje Boisko - Orlik
2012”.
9. Zalew przy ul. Sybiraków „Wodna Dolina”.
Inne obiekty sportowo-rekreacyjne oddane w użytkowanie w drodze umowy najmu:

-

Ośrodek Szkolenia Taekwondo przy ul. Orląt Lwowskich 26 B prowadzony przez Koszaliński Klub
Taekwondo „Bałtyk”,

-

tor

wyścigowy

„Motopark

Koszalin

im.

Andrzeja

Hołowieja”

zlokalizowany

przy

ul. Gnieźnieńskiej 8A użytkowany przez Klub Motor Sport Koszalin,

-

park linowy na Górze Chełmskiej użytkowany przez firmę prywatną.
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Inną, znaczącą grupę obiektów wchodzących w skład miejskiej infrastruktury sportowej stanowią
obiekty przyszkolne, takie jak boiska o różnych funkcjach, hale sportowe czy tereny
i urządzenia lekkoatletyczne, które znajdują się na terenach wszystkich koszalińskich szkół
publicznych.
W latach 2008-2012 zrealizowano 9 kompleksów boisk wielofunkcyjnych, w ramach rządowego
programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, które zlokalizowane zostały przy Szkołach Podstawowych nr 4,
nr 10, nr 17 i nr 18 oraz na Osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka, Unii Europejskiej oraz przy
ul. Głowackiego.
Kolejną, liczną grupą obiektów sportowych na terenie Koszalina są boiska, stadiony, urządzenia
sportowe

i

place

zabaw

znajdujące

się

na

terenach

koszalińskich

osiedli

i pozostające w zarządzaniu przez spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli.
Miasto Koszalin, na przestrzeni ostatnich lat, angażowało wiele własnych środków
finansowych z przeznaczeniem na poprawę stanu i dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb
społecznych poprzez modernizacje, remonty i budowę nowych obiektów sportowych.

Tabela 13. Baza koszalińskich obiektów sportowych w dyspozycji Miasta
Lp.

Baza – rodzaj obiektu / obiektów i
adres

1

Kompleks sportowo-rekreacyjny
Gwardia, ul. Fałata 34

2

Hala sportowa, ul. Orla 14

3

Kompleks sportowo-rekreacyjny
Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14

4

Kompleks sportowo-rekreacyjny –
basen i hala, ul. Głowackiego 5-7

5

Obiekty sportowo-rekreacyjne,
ul. Orląt Lwowskich

6

Kompleks sportowo-rekreacyjny
Bałtyk, ul. Andersa 16

Forma zarządzania

Kto korzysta

Własność Zarządu Obiektów - kluby sportowe,
- szkoły,
Sportowych
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy
- osoby prywatne.
Własność Zarządu Obiektów - kluby sportowe,
- szkoły,
Sportowych
- osoby prywatne
Własność Zarządu Obiektów - osoby prywatne,
Sportowych
- szkoły,
- kluby sportowe,
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy
Użyczenie od Gminy Miasto - osoby prywatne,
Koszalin
- szkoły,
- kluby sportowe,
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy
Użyczenie od Gminy Miasto - osoby prywatne,
Koszalin
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy
Użyczenie od Gminy Miasto - kluby sportowe,
Koszalin
- szkoły,
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy
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7

Tereny rekreacyjne Wodna Dolina,
ul. Sybiraków

Administrowanie na
podstawie Zarządzenia PM

8

Obiekt sportowo-rekreacyjny
Sportowa Dolina, ul. Podgrodzie

Administrowanie na
podstawie Zarządzenia PM

9

Park Linowy, ul. Rolna

10

Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich 4

Użyczenie od Gminy Miasto
Koszalin
Umowa o zarządzanie

11

Obiekty Orlik - 5 lokalizacji:
- ul. Głowackiego,
- os. Wenedów,
- os. Raduszka,
- os. Unii Europejskiej
- os. Jamno
Mini boisko do koszykówki
ul. Spółdzielcza 6-11
Boisko wielofunkcyjne w Parku
„Rokosowo”, ul. Zwycięstwa
Stadion ABC, skatepark i plac do
koszykówki w Parku „ABC’,
ul. Wańkowicza
Mini boisko do koszykówki na placu
zabaw „Wulkan”, ul. Wańkowicza
Boisko do koszykówki, ul. Gierczak
Mini boisko, ul. Robotnicza
Kompleks rekreacyjno-sportowy
(boiska i siłownia), ul. RodłaGrochowskiego
Boisko wielofunkcyjne,
ul. Baczewskiego
Kompleks rekreacyjno-sportowy
(boiska i siłownia) „Misiowa
Dolina”,
ul. Cedrowa
Boisko do piłki nożnej, ul. Matejki –
Piłsudskiego
Siłownia plenerowa, ul. Bosmańska
Siłownia plenerowa, ul. Rybacka –
Spokojna
Boisko do koszykówki, ul. Lechicka
Boisko wielofunkcyjne, ul.
Sikorskiego
Kompleks boisk i siłownia
plenerowa,

12
13
14

15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26

Administrowanie na
podstawie Zarządzenia PM

- osoby prywatne.
- osoby prywatne,
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy
- osoby prywatne,
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy
- osoby prywatne
- kluby sportowe,
- studenci Politechniki
Koszalińskiej
- szkoły,
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy
- osoby prywatne.
- osoby prywatne,
- kluby sportowe,
- organizacje, stowarzyszenia,
firmy

W administracji Zarządu
Dróg Miejskich
j.w.

Mieszkańcy miasta

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
j.w.
j.w.

j.w.
j.w.
j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
j.w.

j.w.
j.w.

j.w.
j.w.

j.w.
j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
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27

28
29
30
31
32
33
34

ul. Sucharskiego
Siłownia plenerowa (w trakcie
realizacji), ul. Słowików –
Skowronków
Boisko wielofunkcyjne trawiaste
duże, ul. Sawickiej
Boisko do piłki nożnej małe,
ul. Sawickiej
Boisko do piłki nożnej,
ul. Spasowskiego
Boisko do piłki nożnej, ul. Na
Skarpie
Stadion na Górze Chełmskiej
Boisko do piłki plażowej na placu
integracyjnym, ul. Łubinów
Kompleks rekreacyjno-sportowy
(boiska i siłownia), ul. Lubiatowska

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
j.w.

j.w.
j.w.

j.w.

j.w.
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Tabela 14. Baza sportowa innych instytucji
Lp.

Baza – rodzaj obiektu / obiektów i adres

Forma zarządzania

Kto korzysta

1

Sala gimnastyczna, ul. Leśna 1

Własność Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej

Studenci Uczelni

2

Siłownia, ul. Leśna 1

j.w.

j.w.

3

Sala judo, ul. Leśna 1

j.w.

j.w.

4

Sala rekreacji ruchowej, ul. Leśna 1

j.w.

Studenci Uczelni, mieszkańcy
Domu Studenta

5

Hala sportowa, ul. Racławicka 15-17

Własność Politechniki
Koszalińskiej

6

Kort tenisowy, ul. Szenwalda 2

KSM „Przylesie”

Studenci i pracownicy
Uczelni, Klub Uczelniany AZS
PK
Mieszkańcy

7

j.w.

j.w.

8

Siłownia plenerowa na Placu Seniora,
ul. Jana Pawła II 27
Boisko, ul. Krzyżanowskiego 19-25

j.w.

j.w.

9

Boisko, ul. Władysława IV 60

j.w.

j.w.

10

Boisko, ul. Wyki 21

j.w.

j.w.

11

Boisko, ul. Bosmańska 10

KSM „Na Skarpie”

Mieszkańcy

12

Boisko, ul. Bosmańska 37

j.w.

j.w.

13

Siłownia plenerowa, ul. Bosmańska 10

j.w.

j.w.

14

Siłownia plenerowa, ul. Bosmańska 37

j.w.

j.w.

15

Siłownia plenerowa, ul. Plater 2 c-d

j.w.

j.w.

Opracowanie własne UM Koszalin
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Tabela 15. Baza sportowa w dyspozycji koszalińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Lp.
1
2
3
4

Nazwa szkoły i adres

Rodzaj obiektu / obiektów

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Podgórna 45 Koszalin
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Gnieźnieńska 3 Koszalin
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Wojska Polskiego 36 Koszalin

Wielofunkcyjne boisko „Orlik , mała sala
gimnastyczna
Boisko szkolne, mała sala gimnastyczna

Szkoła Podstawowa nr 9

Boisko, sala gimnastyczna

Wielofunkcyjne boisko, skocznia w dal, mała sala
gimnastyczna

ul. Powstańców Wlkp. 23 Koszalin
5
6
7

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Chopina 42 Koszalin
Szkoła Podstawowa nr 13
ul. Rzemieślnicza 9 Koszalin
Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Wańkowicza 11 Koszalin

8

Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Staszica 6 Koszalin

9

Szkoła Podst. Integracyjna nr 21
ul. Spasowskiego 14 Koszalin
Gimnazjum nr 2
ul. Krzywoustego 5 Koszalin
Gimnazjum nr 6
ul. Dąbka 1 Koszalin

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gimnazjum nr 7
ul. Wańkowicza 26 Koszalin
Gimnazjum nr 11
ul. Sportowa 19 Koszalin
Zespół Szkół Sportowych
ul. Zwycięstwa 117 Koszalin
Zespół Szkół nr 1
ul. Andersa 30 Koszalin
Zespół Szkół nr 2
ul. Jedności 9 Koszalin
Zespół Szkół nr 7
ul. Orląt Lwowskich 18 Koszalin
Zespół Szkół nr 8
ul. Morska 108 Koszalin
Zespół Szkół nr 9
ul. Jedności 9 Koszalin
Zespół Szkół nr 10
ul. Gnieźnieńska 8 Koszalin

Wielofunkcyjne boisko „Orlik”, skocznia w dal,
dwie sale gimnastyczna duża i mała
Boisko wielofunkcyjne z bieżnią trzy torową ,
skocznia w dal, sala gimnastyczna mała
Wielofunkcyjne boisko „Orlik”, skocznia w dal,
dwie sale gimnastyczne duża i mała oraz dwie
salki pomocnicze
Dwa wielofunkcyjne boiska „Orlik”, skocznia
w dal, dwie sale gimnastyczne duża i mała oraz
dwie salki pomocnicze
Dwa boiska wielofunkcyjne, mała salka
rekreacyjna
Wielofunkcyjne boisko, jedna sala gimnastyczna
Wielofunkcyjne boisko z bieżnią, skocznia w dal,
mini boisko do piłki nożnej, hala sportowa, sala
gimnastyczna oraz siłownia
Boisko trawiaste, skocznia w dal, mała salka
gimnastyczna
Boisko do siatkówki i koszykówki, hala balonowa
do piłki nożnej oraz sala gimnastyczna
Dwie sale gimnastyczne mała i duża
Hala sportowa, sala gimnastyczna
Boisko do koszykówki i siatkówki, sala
gimnastyczna
Wielofunkcyjne boisko z bieżnią, skocznia w dal,
sala gimnastyczna
Trawiaste boisko do piłki nożnej, dwie sale
gimnastyczne
Brak w szkole obiektów sportowych
Wielofunkcyjne boisko z bieżnią, skocznia w dal,
pchnięcie kulą, dwie sale gimnastyczne oraz
siłownia
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21

Zespół Szkół nr 11
ul. Jabłoniowa 23 Koszalin

22

Zespół Szkół nr 12
ul. Połczyńska 71a Koszalin
Zespół Szkół nr 13
ul. Franciszkańska 102 Koszalin

23

Dwa boiska do piłki koszykowej, dwa boiska
trawiaste, bieżnia, skocznia w dal, dwie sale
gimnastyczne duża i mała oraz dwie salki
pomocnicze
Mała sala gimnastyczna
Wielofunkcyjne boisko, dwa boiska do
koszykówki, skocznia w dal, bieżnia okólna, sala
gimnastyczna
Wielofunkcyjne boisko, skocznia w dal, hala
sportowa, sala gimnastyczna
Wielofunkcyjne boisko z bieżnią, hala sportowa

24

I Liceum Ogólnokształcące
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Koszalin
25
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Chełmońskiego 7 Koszalin
27
VI Liceum Ogólnokształcące
ul. Podgórna 55 Koszalin
28
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Jana Pawła II 17 Koszalin
29
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Rzeczna 5 Koszalin
Opracowanie własne UM Koszalin

Sala gimnastyczna, boisko asfaltowe
Wielofunkcyjne boisko, sala gimnastyczna
Wielofunkcyjne boisko, sala gimnastyczna

6. Diagnoza stanu rozwoju sportu w Koszalinie – analiza SWOT
Wstęp do analizy
„Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016-2020” byłby niekompletny bez
rzeczowej analizy mocnych i słabych stron koszalińskiego sportu oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim
stoją. Ocena, podejmowanych w latach wcześniejszych działań i uzyskane na jej podstawie informacje
zwrotne, stanowią fundament tej analizy. Przygotowując ją uwzględniono wszelkie doświadczenia,
związane z dotychczasową realizacją zadań i programów, zarówno inwestycyjnych jak i tych
związanych z popularyzacją kultury fizycznej i sportu.

6.1 Sport kwalifikowany
Sport kwalifikowany
Mocne strony

Słabe strony

1. Różnorodność dyscyplin sportowych

1. Brak stabilności organizacyjno-finansowej

rozwijających się w Koszalinie.

funkcjonujących organizacji sportowych w

2. Kształcenie kadry szkoleniowej w zakresie

Koszalinie.

sportu w PWSZ Koszalin.

2. Brak systemu powiązania edukacji ze

3. Wykwalifikowana kadra szkoleniowa.

szkoleniem sportowym na każdym poziomie
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4. Funkcjonowanie przychodni sportowej w

edukacyjnym, poczynając od szkoły

Koszalinie

podstawowej kontynuując do szkoły

5. Miejski system stypendialny dla

ponadgimnazjalnej, np. brak sportowej

utalentowanych sportowców.

szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej

6. Dotacje miasta w ramach wspomagania

kontynuację treningów z pływania i innych

rozwoju sportu.

dyscyplin sportowych.

7. Działalność i rozwój klubów

3.Prowadzenie jednej dyscypliny sportowej

z długoletnimi tradycjami: LA, piłka nożna –

w dwóch koszalińskich, rywalizujących

Bałtyk, sporty walki, piłka nożna – Gwardia

klubach np. judo w Gwardii Koszalin

Koszalin, koszykówka, piłka ręczna – AZS

i w Samuraju Koszalin, piłka nożna

Koszalin, pływanie – Znicz Koszalin.

w Gwardii Koszalin i Bałtyku Koszalin

8. Profilowanie szkół pod kątem określonych 4. Nieprawidłowy harmonogram
dyscyplin sportu.

dostępności obiektów ZOS Koszalin w

9. Dwie drużyny w ekstraklasie: piłki ręcznej

zakresie gier zespołowych dzieci i młodzieży

kobiet, koszykówki mężczyzn.

5. Brak rentowności istniejącej bazy
sportowej.
6.Pogarszający się poziom sportowy

10. Drużyna piłki nożnej KS Gwardii w III
lidze, drużyna męska piłki ręcznej KSPR
Gwardia – II liga.
11. Współpraca środowisk sportowych
z władzami Koszalina:
- Rada Sportu przy Prezydencie Miasta
- Koszalińskie Uczelnie

w dyscyplinach olimpijskich w kategoriach
seniorów.
7. Niewielkie zaangażowanie finansowe
członków klubów i stowarzyszeń sportowych
(brak wpływów środków finansowych ze
składek członkowskich).
8. Brak zaplecza sportowego dla rozwoju
sportów wodnych. (Jez. Jamno)
9. Trudność umówienia się na wizytę
u lekarza specjalisty w sportowej przychodni
lekarskiej w Koszalinie.

Szanse

Zagrożenia

1. Realizacja programów ministerialnych

1. Spadek zainteresowania młodzieży

zaproponowanych w Strategii Rozwoju

sportem wyczynowym.

Sportu w Polsce do 2020 roku.

2. Brak zainteresowania koszalińskich
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2. Postrzeganie sportu jako cennych form

przedsiębiorców sponsoringiem lokalnych

edukacji dzieci i młodzieży.

klubów i wydarzeń sportowych.

3. Współpraca samorządu z koszalińskimi

3. Niestabilność przepisów prawa,

uczelniami wyższymi, z okręgowymi

utrudniająca współpracę z organizacjami

związkami sportowymi i innymi podmiotami

sportowymi.

działającymi na rzecz rozwoju sportu.

4. Niewystarczająca liczba menedżerów

4. Możliwość organizacji masowych imprez

w klubach i organizacjach sportowych.

sportowych wysokiej rangi.

5. Projektowanie budżetów klubów

5. Propozycja umów kilkuletnich między UM sportowych wyłącznie (lub w znacznym
Koszalin a klubami sportowymi na

stopniu) w oparciu o dotacje przekazywane

wykonanie zadania w jednym cyklu

z budżetu Miasta.

szkoleniowym.
6. Budowa boiska treningowego z
oświetleniem i sztuczną trawą na miejscu
obecnego żużlowego boiska na Gwardii
6.2. Sport powszechny
Sport powszechny
Mocne strony

Słabe strony

1. Rozwijająca się baza sportowa

1. Niezadowalający stan techniczny

przystosowana do organizacji wydarzeń

niektórych szkolnych obiektów sportowych.

międzynarodowych i imprez sportowo-

2. Zaniedbanie terenu sportowo-

rekreacyjnych o charakterze krajowym

rekreacyjnego i stadionu na Górze

i lokalnym.

Chełmskiej.

2. Sukcesywna realizacja planów

3. Brak ścieżek do biegania w miejskim

inwestycyjnych obejmujących m.in. budowę

parku.

Parku Wodnego w Koszalinie oraz kąpieliska
miejskiego Wodna Dolina, uzupełnienie

4. Brak systematycznej diagnozy w zakresie
stanu sportu masowego.

ścieżek rowerowych.
3. Znacząca dla rozwoju sportu liczba
Orlików.
4. Modernizacja i unowocześnianie bazy
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rekreacyjnej.
Szanse

Zagrożenia

1. Wzrost świadomości oraz chęci

1. Ograniczone możliwości finansowe

mieszkańców do prowadzenia zdrowego

mieszkańców w zakresie ponoszenia

i aktywnego trybu życia

kosztów za usługi sportowe.

2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako

2. Skomplikowane postępowanie

jedna z możliwości finansowania inwestycji

administracyjne w procesach

sportowych

inwestycyjnych, związanych z infrastrukturą

3. Poprawa jakości infrastruktury

sportową.

transportowej oraz bazy noclegowej,

3. Niewystarczające zainteresowanie

ułatwiająca rozwój turystyki sportowej

koszalińskich mediów lokalnym sportem

4. Możliwość dofinansowania inwestycji

młodzieżowym i rekreacyjnym.

w infrastrukturę sportową z budżetu

4. Wysokie koszty utrzymania i remontów

państwa oraz Unii Europejskiej

istniejącej miejskiej bazy sportowej.

5. Rozwój infrastruktury rowerowej poprzez

5. Negatywne skutki kryzysu, oddziałujące

ciągłą rozbudowę sieci ścieżek rowerowych.

na możliwości inwestycyjne samorządu.

6. Poprawa działań marketingowych,

6. Wysokie koszty kredytów inwestycyjnych,

ułatwiających komunikację z mieszkańcami

utrudniające rozwój bazy sportowej.

oraz środowiskiem sportowym w zakresie
rekreacji i sportu.
7. Utrzymanie stałego wskaźnika corocznego
wzrostu nakładów budżetowych na zadania
bieżące w zakresie sportu.
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Rozdział III – Obszary priorytetowe
Należy pamiętać, że Program jako dokument kierunkowy pełni funkcję drogowskazu
w realizacji przedsięwzięć gminy. Dlatego podane w tabelach Programu sugerowane priorytety, cele
i zadania służą realizacji celu strategicznego. Proponowanych założeń nie należy uważać za zamknięte
– przeciwnie, wraz ze zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy uwzględnić
możliwość aktualizowania Programu na każdym poziomie planowania. Modyfikacja Programu
umożliwi utrzymanie jego aktualności.
Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych gminy (m.in. posiadanych
atutach, brakach i problemach) możemy wyznaczyć główne priorytety rozwoju. Ich realizacja
w ramach opracowanego „Programu Rozwoju Sportu w Koszalinie 2016-2020” powinna doprowadzić
do osiągnięcia zaplanowanego stanu rozwoju gminy w dziedzinie sportu.
Najistotniejszym oczekiwaniem mieszkańców w stosunku do każdego samorządu są jego
aktywne działania w kierunku poprawy warunków życia. Powstanie w wyniku transformacji
ustrojowej w 1989 roku samorządu lokalnego zrodziło potrzebę stworzenia zasad i kryteriów realizacji
zadań własnych gminy, zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Strategiczny cel główny:
I .Sport nieodłącznym elementem życia mieszkańców Koszalina
Priorytety

Priorytet I
Usportowiony Koszalin

Priorytet II
Nowoczesna infrastruktura
sportowa
Priorytet III
Koszalińskie sukcesy sportowe

Cele operacyjne

1. Kształtowanie prozdrowotnych nawyków mieszkańców
Koszalina
2. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej dzieci
i młodzieży. Rozwój szkolnictwa o profilu sportowym.
3. Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb
społecznych

4. Koszalin sportowym centrum regionu.
5.Promowanie dyscyplin sportowych osiągających najwyższe
rezultaty na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez
dotacje, program stypendialny, program nagród i wyróżnień
Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięte wyniki sportowe oraz
za osiągnięcia w działalności sportowej dla sportowców,
trenerów i działaczy
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Priorytet I. Usportowiony Koszalin
Cel 1. Kształtowanie prozdrowotnych nawyków mieszkańców Koszalina
Zadania:
I.1.1.Wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej
I.1.2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim
Cel 2. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży. Rozwój szkolnictwa o profilu
sportowym
Zadanie:
I.2.1.Rozwój szkolnictwa o profilu sportowym

Oczekiwane efekty:
- wzrost nakładów finansowych na sport;
-rozwój dyscyplin strategicznych dla sportu koszalińskiego;
-zatrudnienie do szkolenia większej liczby wysoko kwalifikowanej kadry trenerskiej

Priorytet II. Nowoczesna infrastruktura sportowa.
Cel 3. Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb społecznych
Zadanie:
II.3.1. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej Koszalina

Oczekiwane efekty:
- dostępna dla każdego mieszkańca nowoczesna baza sportowa
- właściwie wyposażona szkolna baza sportowa

Priorytet III. Koszalińskie sukcesy sportowe
Cel 4. Koszalin sportowym centrum regionu
Zadanie:
III.4.1. Organizacja wydarzeń sportowych o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej
Cel 5.Promowanie dyscyplin sportowych osiągających najwyższe rezultaty na poziomie krajowym
i międzynarodowym poprzez dotacje, program stypendialny, program nagród i wyróżnień Prezydenta
Miasta Koszalina za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej dla
sportowców, trenerów i działaczy
Zadania:
III.5.1. Wsparcie finansowe dyscyplin sportowych koszalińskich klubów osiągających wysokie wyniki
sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego
III.5.2. Wspieranie zadań realizowanych przez kluby sportowe w zakresie rozwoju sportu
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III.5.3. Realizacja programu stypendiów dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia w sporcie
III.5.4. Realizacja programu nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięte wyniki
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej dla sportowców, trenerów i działaczy za
osiąganie wysokie wyniki sportowe
III.5.5. Wspieranie sportu osób niepełnosprawnych

Rozdział IV – Monitorowanie Programu Rozwoju Sportu w Koszalinie
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania realizacji
Programu i jego zgodności z wyznaczonymi celami. Istotą monitorowania jest ustalenie
zrealizowanych i niezrealizowanych założeń. Poza tym należy systematycznie definiować zmiany
zachodzące w danym sektorze i sprawdzać czy przyjęte założenia są nadal odpowiednie
i wystarczające do realizacji założonych celów. W następstwie czego należy dokonać modyfikacji
kolejnych działań. Ważnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania
informacji oraz odpowiednich wskaźników, które odzwierciedlają efektywność prowadzonych działań.
Skuteczne monitorowanie charakteryzuje się: wiarygodnością, aktualnością, koncentracją na
strategicznych punktach, realizmem, elastycznością monitorowania, normatywnością i operacyjnością
monitorowania.

Zagrożenia związane z wdrażaniem Programu
Zaplanowane w Programie założenia zostały określone w czasie i zakresie merytorycznym
zgodnie z dostępnymi aktualnymi danymi. Jednak nie ma możliwości wyliczenia dokładnych kosztów,
co nie pozwala na odniesienie się do możliwości finansowych samorządu. Należy zatem pamiętać, że
określenie wysokości kosztów realizacji założeń zapisanych w Programie nie może być podstawą do
oceny jakości zarządzania zasobami finansowymi miasta Koszalina. Całość kosztów realizacji Programu
nie jest możliwa do określenia.
Kolejnym ważnym elementem Programu jest zakres rzeczowy projektów.
Na etapie planowania Programu nie są możliwe do przewidzenia okoliczności sprzyjające, jak
i przeszkody w realizacji celów i założeń projektu. Dlatego właśnie proponowane projekty należy
traktować jako otwarte propozycje, które należy modyfikować w oparciu o zmieniające się
okoliczności i nowe pomysły, pojawiające się przy aktualizacji tego dokumentu.
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Podsumowanie i uwagi końcowe
Sport ma służyć rozwojowi społeczeństwa poprzez zachowanie sprawności fizycznej, zdrowia,
zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie dzieci i młodzieży. Program Rozwoju Sportu
w Koszalinie w latach 2016-2020 zakłada stworzenie warunków do rozwoju sportu, kultury fizycznej,
rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz określa kierunki realizacji przez władze samorządowe głównego
założenia. Program realizowany będzie przy współudziale koszalińskich organizacji sportowych,
miejskich instytucji działających w tym zakresie, z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej.
Głównym założeniem Programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców, kolejnym krokiem
w tym kierunku jest przygotowanie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych dla wszystkich,
z uwzględnieniem wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Sport powinien
występować jako element usługi publicznej, natomiast poprawa jakości życia w mieście związana jest
z zapewnieniem dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, co powinno być
realizowane dwutorowo. Przede wszystkim poprzez prowadzenie inwestycji o znaczeniu strategicznym
oraz modernizację istniejących obiektów sportowych w szczególności bazy szkolnej. W tym celu
w miarę możliwości należy wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne lub przekazać obiekt
wybranemu operatorowi, aby zapewnić oszczędne i racjonalne zarządzanie.
Poza tym istotnym jest właściwe rozlokowanie infrastruktury na obszarze całego miasta
i zapewnienie powszechnej możliwości aktywności ruchowej, w miejscach estetycznych, dobrze
wyposażonych i bezpiecznych.
W celu skutecznego rozwoju sportu w Programie ustalono główne kierunki działań:
1. Stałe doskonalenie i poszerzanie oferty programowej, realizowanej przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Działania na rzecz poprawy wyników we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.
3. Podział na dyscypliny olimpijskie i nieolimpijskie punktujące w systemie współzawodnictwa
sportowego dzieci i

młodzieży, prowadzonym

przez ministerstwo właściwe

ds.

sportu

i pozostałe.
4. Wspieranie wybitnych sportowców i drużyn ligowych, z uwzględnieniem ich poziomu sportowego,
zainteresowania społeczności lokalnej i stabilności finansowej (w tym ocena pozyskiwania środków
pozabudżetowych).
5. Właściwe opracowanie kalendarza atrakcyjnych imprez wspieranych przez Miasto.
6. Działania na rzecz poprawy istniejącej bazy sportowej Miasta, poprzez modernizację istniejących
obiektów sportowych, zmierzające do podniesienia ich standardu.
7. Działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców Koszalina poprzez rozbudowę szeroko
rozumianej rekreacji ruchowej, która przyczynia się do rozwoju zainteresowań i osobowości,
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podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego oraz zapobiega chorobom
cywilizacyjnym.
Przedstawiony Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016-2020 wymaga koordynacji
działań ze strony Prezydenta Miasta, nadzoru ze strony Rady Miejskiej oraz współdziałania szeregu
podmiotów, takich jak m.in.: działacze stowarzyszeń i klubów sportowych, dyrektorzy placówek
miejskich, Rada Sportu przy PM. Potrzebne są również konsultacje społeczne i akcja informacyjna
skierowana do mieszkańców. Ponadto duże znaczenie dla sukcesu zawartych w programie zamierzeń
ma zaangażowanie jak najszerszego grona mieszkańców miasta w rozwój sportu w Koszalinie. Ma on
służyć przede wszystkim społeczności lokalnej, sprzyjać jej rozwojowi. Jego zadaniem jest
zmotywowanie jak największej liczby mieszkańców do uczestnictwa w różnorodnych formach ruchu.
Uwzględniając w Programie zapotrzebowanie społeczności i ogólnoświatowe trendy,
szczególną uwagę poświęcono rozwojowi sportu masowego. Podczas prac warsztatowych, na
podstawie analizy silnych i słabych stron oraz określonych problemów, biorąc pod uwagę wszystkie
zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju gminy w sferze sportu i rekreacji, wyznaczono 3 priorytety
tj. I. Usportowiony Koszalin, II. Nowoczesna infrastruktura sportowa, III. Koszalińskie sukcesy
sportowe, do których przygotowano 5 kart projektów w zakresie sportu masowego, co pozwala mieć
nadzieję na osiągnięcie zadowalającego stanu kultury fizycznej w Koszalinie do 2020 roku.
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Załącznik nr 1
KARTY PROJEKTÓW
KARTA PROJEKTU nr I
Priorytet I - Usportowiony Koszalin
Uzasadnienie realizacji :
Promowanie postawy aktywnego stylu życia
Kształtowanie postaw prosportowych oraz ich rozwijanie wśród dzieci i młodzieży
Stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
Cel 1. Kształtowanie prozdrowotnych nawyków mieszkańców Koszalina.
Zadanie 1
I.1.1. Wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej.
Zakres Projektu
1. Organizacja rozgrywek i imprez sportowo-rekreacyjnych.
Wskaźnik

Wartość bazowa (2015 r.)

Konstrukcja wskaźnika

84

- liczba wydarzeń sportowych, które miały miejsce w
danym roku kalendarzowym

- liczba wydarzeń
sportowych
Realizator

Współrealizatorzy

Kluby i stowarzyszenia sportowe:
- Hala Widowiskowo-Sportowa

- Wolontariat

- ZOS Koszalin
- Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Stowarzyszenie Sport Rekreacja i Woluntariat SFX
- Koszalińska Amatorska Liga Koszykówki
Wartość szacunkowa projektu
350 000 zł

Źródła finansowania
- Gmina Miasto Koszalin
- Środki własne
- Środki finansowe i rzeczowe pozyskane od
sponsorów
- Opłaty pobierane od uczestników
- Praca społeczna

Grupa docelowa

Okres realizacji projektu

- Mieszkańcy Koszalina i okolic

2016-2020
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Zadanie 2
I.1.2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim
Zakres Projektu
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu
zdrowia społeczności akademickiej.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku.
3. Rozwijanie sportu w środowisku akademickim.
4. Przygotowanie i udział koszalińskich studentów w Akademickich Mistrzostwach Polski.
Wskaźnik

Wartość bazowa (2015 r.)

Konstrukcja wskaźnika

15

- Liczba sekcji sportowych działających na
koszalińskich uczelniach w danym roku
kalendarzowym

-Liczba sekcji sportowych
działających na koszalińskich
uczelniach
-Liczba studentów poszczególnych
sekcji sportowych
- Liczba uczestników
Akademickich Mistrzostw Polski

265

20

Realizator
- Politechnika Koszalińska
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

-Liczba studentów poszczególnych sekcji
sportowych w danym roku
kalendarzowym
-Liczba uczestników AMP w danym roku
kalendarzowym
Współrealizatorzy
- Kluby sportowe
- Stowarzyszenia sportowe
- Gmina Miasto Koszalin

Wartość szacunkowa projektu

Źródła finansowanie

35 000 zł

- Środki własne
- Środki finansowe i rzeczowe pozyskane
od sponsorów
- Praca społeczna
- Gmina Miasto Koszalin

Grupa docelowa

Okres realizacji projektu

- Mieszkańcy Koszalina i powiatu koszalińskiego

2016-2020
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KARTA PROJEKTU nr II
Priorytet I – Usportowiony Koszalin
Cel 2. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży. Rozwój szkolnictwa o profilu sportowym.
Uzasadnienie realizacji :
-przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do
uprawiania sportu
-nabór i selekcja w grupach ćwiczebnych i sekcjach klubów sportowych,
-rozwój cech społeczeństwa obywatelskiego przez uczestnictwo młodzieży w stowarzyszeniach i klubach
sportowych
-integracja poprzez sport uczestników imprez sportowych i akcji „Sport dla wszystkich”
Zadanie 1
I.2.1. Rozwój szkolnictwa o profilu sportowym.
Zakres Projektu
Wspieranie szkolnictwa sportowego w koszalińskich szkołach na każdym etapie kształcenia.
Wskaźnik

Wartość bazowa (2015 r.)

-Liczba realizowanych sportowych
programów miejskich

2

-Liczba dzieci i młodzieży
uczestniczącej w poszczególnych
programach
- Liczba uczestników Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i
Licealiady

2143

3429

Konstrukcja wskaźnika
- Liczba sportowych programów
realizowanych w danym roku
kalendarzowym
-Liczba uczestników poszczególnych
programów w danym roku kalendarzowym
-Liczba startujących w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjadzie i Licealiadzie w
danym roku kalendarzowym

Realizator
- Szkoły /Uczniowskie Kluby Sportowe
- Kluby sportowe
- Stowarzyszenia sportowe

Współrealizatorzy
-Gmina Miasto Koszalin
-Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie

Wartość szacunkowa projektu

Źródła finansowanie
-Gmina Miasto Koszalin

759 000 zł

-Środki własne
-Środki finansowe i rzeczowe pozyskane od
sponsorów
- Praca społeczna

Grupa docelowa

Okres realizacji projektu

-Mieszkańcy Koszalina i powiatu koszalińskiego

2016-2020
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KARTA PROJEKTU nr III
Priorytet II – Nowoczesna infrastruktura sportowa.
Cel 3. Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb społecznych
Uzasadnienie realizacji:
- poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej
- zaspokojenie zapotrzebowania na dostęp do obiektów sportowych
- kreowanie aktywnego stylu spędzania czasu wolnego i wypoczynku
- możliwość organizowania imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym
Zadanie
II.3.1. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej Koszalina
Zakres Projektu:
W zakres projektu wchodzą działania, polegające na budowie, modernizacji lub remoncie miejskich obiektów
sportowych, które wynikają z konieczności przeciwdziałania pogorszeniu się ich stanu technicznego, a przede
wszystkim stworzenia optymalnych warunków do masowego i kwalifikowanego uprawiania sportu i rekreacji. Od
dłuższego już czasu systematycznie rośnie zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą fizyczną, a co za tym idzie
wzrasta liczba klubów sportowych i ich członków, jak również zwykłych mieszkańców – amatorów, chcących
aktywnie spędzać swój czas wolny. Efektem tego jest zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. W świetle powyższego rozwój kultury fizycznej w Koszalinie uzależniony jest w dużej
mierze od ciągłego podnoszenia standardu obiektów już istniejących i budowy nowych.
Wskaźnik
Wartość bazowa (2015 r.)
Konstrukcja wskaźnika
- liczba nowo wybudowanych
obiektów sportowych
- liczba wyremontowanych
obiektów sportowych

4

13

- liczba zmodernizowanych
obiektów sportowych

Realizator:
- Gmina Miasto Koszalin,
- Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie
Wartość szacunkowa projektu:
2 800 000 zł

Grupa docelowa:
stowarzyszenia kultury fizycznej Koszalina,
szkoły miasta Koszalina,
mieszkańcy Koszalina i okolicznych gmin,
turyści

- liczba nowo wybudowanych

6

obiektów sportowych w danym roku
kalendarzowym,
- liczba wyremontowanych obiektów
sportowych w danym roku
kalendarzowym,
- liczba zmodernizowanych obiektów
sportowych w danym roku
kalendarzowym

Współrealizator:
- inwestorzy prywatni,
- stowarzyszenia kultury fizycznej
Źródła finansowania:
- Gmina Miasto Koszalin,
- Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie,
- Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- Ministerstwo Rozwoju
Okres realizacji projektu:
2016 -2020
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KARTA PROJEKTU nr IV
Priorytet III - Koszalińskie sukcesy sportowe
Cel 4. Koszalin sportowym centrum regionu
Uzasadnienie realizacji :
Promowanie i organizacja wydarzeń sportowych o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
Zadanie
III.4.1. Organizacja wydarzeń sportowych o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
Zakres Projektu
1. Międzynarodowe turnieje w grach zespołowych.
2. Krajowe turnieje w grach zespołowych.
3. Mecze towarzyskie.
Wskaźnik
- Organizacja imprez i wydarzeń
międzynarodowych, ogólnopolskich
i lokalnych
(Hala Widowiskowo-Sportowa)

Wartość bazowa (2015 r.)

42

Konstrukcja wskaźnika
- Łączna liczba zorganizowanych imprez i
wydarzeń sportowych w danym roku
kalendarzowym.

Realizator
- Kluby i stowarzyszenia sportowe
- ZOS Koszalin

Współrealizatorzy
- Wolontariat

Wartość szacunkowa projektu
180.000 zł

Źródła finansowanie
- Gmina Miasto Koszalin
- ZOS Koszalin
- Kluby i organizacje sportowe,
-Środki finansowe i rzeczowe pozyskane
od sponsorów

Grupa docelowa
- Mieszkańcy Koszalina i okolic

Okres realizacji projektu
2016-2020
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KARTA PROJEKTU nr V
Priorytet III - Koszalińskie sukcesy sportowe
Cel 5. Promowanie dyscyplin sportowych osiągających najwyższe rezultaty na poziomie krajowym i
międzynarodowym poprzez dotacje, program stypendialny, program nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta
Koszalina za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej dla sportowców, trenerów i
działaczy.
Uzasadnienie realizacji : Określenie miejsca dyscyplin sportowych w kraju i w regionie
Zadanie 1
III.5.1. Wsparcie finansowe dyscyplin sportowych koszalińskich klubów osiągających wysokie wyniki sportowe w
ramach współzawodnictwa sportowego.
Zakres Projektu
Udzielenie dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w trybie otwartego konkursu ofert dla
organizacji i stowarzyszeń sportowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Wskaźnik

Wartość bazowa (2015 r.)

Konstrukcja wskaźnika
- Ilość składanych wniosków w danym roku
kalendarzowym

- Ilość składanych wniosków

55

- liczba podpisanych umów

43

- łączna kwota dotacji

4.730.841 zł

- liczba podpisanych umów w danym roku
kalendarzowym
- łączna kwota dotacji w danym roku
kalendarzowym

Realizator
- Kluby i stowarzyszenia sportowe

Współrealizatorzy
- Gmina Miasto Koszalin

Wartość szacunkowa projektu

Źródła finansowanie
-Gmina Miasto Koszalin
-Ministerstwo Sportu i Turystyki
-Kluby i stowarzyszenia sportowe
-Sponsorzy

4 290 000 zł
Grupa docelowa
-Mieszkańcy Koszalina i spoza miasta

Okres realizacji projektu
2016-2020

Zadanie 2
III.5.2. Wspieranie zadań realizowanych przez kluby sportowe w zakresie rozwoju sportu.
Zakres Projektu
Udzielenie dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – udział koszalińskich zespołów w
najwyższych klasach rozgrywkowych w trybie otwartego konkursu ofert.
Wskaźnik

Wartość bazowa (2015 r.)

Konstrukcja wskaźnika

- Ilość składanych wniosków

2

- Ilość składanych wniosków

- liczba podpisanych umów

2

- liczba podpisanych umów

62

- łączna kwota dotacji

2.300.000 zł

- łączna kwota dotacji

Realizator

Współrealizatorzy

- Kluby sportowe

- Gmina Miasto Koszalin
- środki własne

Wartość szacunkowa projektu

Źródła finansowanie

2.300.000 zł

-Gmina Miasto Koszalin
-Ministerstwo Sportu i Turystyki
-Kluby i stowarzyszenia sportowe
-Sponsorzy

Grupa docelowa

Okres realizacji projektu

- Mieszkańcy Koszalina i spoza miasta

2016-2020

Zadanie 3

III.5.3. Realizacja programu stypendiów dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia w sporcie.
Zakres Projektu
- Program miejski - Stypendia Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia w sporcie.
Wskaźnik
- Liczba ubiegających się o
stypendium sportowe
- Liczba osób otrzymujących
stypendium sportowe

Wartość bazowa (2015 r.)
68
58

Konstrukcja wskaźnika
- Liczba ubiegających się o stypendium sportowe
w danym roku kalendarzowym
-Liczba nagrodzonych finansowo
w danym roku kalendarzowym

Realizator
- Gmina Miasto Koszalin

Współrealizatorzy
- Sponsorzy

Wartość szacunkowa projektu
72 000 zł

Źródła finansowanie
-Gmina Miasto Koszalin

Grupa docelowa
- Mieszkańcy Koszalina i okolic

Okres realizacji projektu
2016-2020

Zadanie 4

III.5.4. Realizacja programu nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięte wyniki
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej dla zawodników, trenerów i działaczy za
osiąganie wysokie wyniki sportowe.
Zakres Projektu
- Program miejski – Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięte wyniki sportowe oraz
osiągnięcia w działalności sportowej.
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Wskaźnik

Wartość bazowa (2015 r.)

- Liczba ubiegających się o
nagrody sportowe

67

- Liczba osób nagrodzonych
finansowo

57

Konstrukcja wskaźnika
- Liczba ubiegających się o nagrody sportowe w
danym roku kalendarzowym
-Liczba nagrodzonych finansowo
w danym roku kalendarzowym

Realizator
- Gmina Miasto Koszalin

Współrealizatorzy
- Sponsorzy

Wartość szacunkowa projektu
60 000 zł

Źródła finansowania
-Gmina Miasto Koszalin

Grupa docelowa
- Mieszkańcy Koszalina i okolic

Okres realizacji projektu
2016-2020

Zadanie 5
III.5.5. Wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.
Zakres Projektu
Prowadzenie zajęć sportowych w sekcji podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki.
Wskaźnik

Wartość bazowa (2015 r.)

- Liczba uczestników zajęć SSN Start
w poszczególnych sekcjach
sportowych
- Liczba zawodników SSN Start
startujących w zawodach
sportowych

25

15

Konstrukcja wskaźnika
-Liczba uczestników zajęć SSN Start
w danym roku kalendarzowym
w poszczególnych sekcjach sportowych
-Liczba zawodników startujących
w zawodach sportowych w danym roku
kalendarzowym

Realizator
- SSN Start

Współrealizator
- Gmina Miasto Koszalin
- Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie
- Wolontariat

Wartość szacunkowa projektu
110 000 zł

Źródła finansowania
- Gmina Miasto Koszalin
- Środki własne
- Środki finansowe od sponsorów
- Praca społeczna

Grupa docelowa
-Mieszkańcy Koszalina i spoza miasta

Okres realizacji projektu
2016-2020
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