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DEFINICJA SPORTU 



Zgodnie z art. 2 ust. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.,

sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez

uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na

wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej

i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie

wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz

z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na

kulturę fizyczną.

SPORT



TWORZENIE WARUNKÓW 



Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie

między innymi kultury fizycznej.

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających

rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek

samorządu terytorialnego.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może

określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania zadania

własnego wskazując cel publiczny z zakresu sportu, który
jednostka ta zamierza osiągnąć.

SPRZYJANIE ROZWOJOWI



KLUBY SPORTOWE

I KADRA



116 Uczniowskich Klubów Sportowych
102 Kluby Sportowe
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OBSZARY DOTACJI

Kluby sportowe działające na obszarze danej jednostki samorządu

terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje

celowe z budżetu tej jednostki w ramach realizacji zadania publicznego i mogą

być one elementarnie przeznaczone w szczególności na:

- realizację programów szkolenia sportowego

- zakup sprzętu sportowego

- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych

zawodach

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia

sportowego

- wynagrodzenia sportowej kadry szkoleniowej



RODZAJE WYRÓŻNIEŃ

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać

i finansować stypendia sportowe oraz nagrody

i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym

współzawodnictwie sportowym mogą być one przyznawane

przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane

z budżetu tych jednostek.



SPORT WYCZYNOWY



Marzec 2016 roku jest wyjątkowo udany dla sportowców związanych z powiatem 
poznańskim, ponieważ Katarzyna Pawłowska została mistrzynią świata w 
kolarstwie torowym w wyścigu punktowym, natomiast Nikol Płosaj dwukrotnie 
została wicemistrzynią Akademickich Mistrzostw Świata na Filipinach w kolarskim
kryterium ulicznym oraz wyścigu szosowym na górzystej trasie o dystansie 80 km. 
Obie zawodniczki jeszcze nie tak dawno były zawodniczkami UKS Jedynki Kórnik.

Katarzyna Pawłowska Nikol Płosaj

fot. P.Kurek, Głos Wielkopolski fot. mtb-xc.pl, www.naszosie.pl

ŚWIAT I MEDALE



Anna Jagaciak - Michalska która jest wychowanką Juvenii Puszczykowo, sięgnęła 
natomiast po złote medale halowych mistrzostw Polski w skoku w dal oraz 
trójskoku. 

Anna Jagaciak - Michalska

fot. Juvenia Puszczykowo



NAJWYŻSZY POZIOM

- UKS Jedynka Mróz Kórnik

- Tarnovia Tarnowo Podgórne

- KS Murowana Goślina (1. liga kobiet)

- UKS Lider Swarzędz (2. liga kobiet)

- UKS Lider Swarzędz (2. liga mężczyzn)

- MKS Juvenia Puszczykowo



BAZA SPORTOWA 



Pływalnia Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” - Koziegłowy

fot: www.akwenczerwonak.pl



Pływalnia Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” – gmina Kórnik

fot: www.kornik.pl



Park Wodny Octopus - gmina Suchy Las

fot: www.octopus.suchylas.pl



Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji  „Wodny Raj” – gmina Swarzędz

fot: www.scsir.swarzedz.pl



Tarnowskie Termy – gmina Tarnowo Podgórne

fot: www.tarnowskie-termy.pl



Stadion lekkoatletyczny w Puszczykowie

fot: www.juveniapuszczykowo.pl , archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Przy Zespole Szkół w Puszczykowie gdzie w klasach sportowych kształcą 
się również zawodnicy, znajduje się też internat w którym mogą 
mieszkać sportowcy – maksymalnie 60 osób a także stołówka, 
warsztaty i pomieszczenia magazynowe. Zawodnicy mają też do 
dyspozycji doskonałe zaplecze sportowe - w części piwnicznej znajdują 
się: szatnie, siłownia, pomieszczenia odnowy biologicznej wyposażone 
w „jacuzzi” i saunę a także prysznice i toaletę.



26 boisk „Orlik 2012” 
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GMINA LOKALIZACJA

Buk Niepruszewo, 
Dobieżyn

Czerwonak Czerwonak

Dopiewo Skórzewo, Dopiewo

Kleszczewo Tulce, Kleszczewo

Komorniki Wiry, Plewiska

Kostrzyn Kostrzyn

Kórnik Kamionki, Kórnik

Luboń Luboń

Mosina Mosina (2), w tym 
budowa jednego 
wsparta przez 
powiat poznański

Murowana Goślina Murowana Goślina

Pobiedziska Pobiedziska

Puszczykowo Puszczykowo (3), 
w tym budowa 
jednego wsparta 
przez powiat
poznański

Rokietnica Napachanie

Suchy Las

Stęszew Stęszew

Swarzędz Bogucin, Paczkowo, 
Swarzędz

Tarnowo Podgórne Przeźmierowo

0

źródło: www.umww.pl 



Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji – gmina Buk

fot. www.buk24.info



Hala sportowa „Akwen” – gmina Czerwonak

fot. www.czerwonak.pl



Hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – gmina Dopiewo



Hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – gmina Kleszczewo



Hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – gmina Komorniki

fot. www.gosirkomorniki.pl



Przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie Wielkopolskim powstanie nowa hala
sportowa, która będzie posiadała odpowiednie wymiary do organizowania 
mistrzowskich zawodów sportowych z widownią na co najmniej 200 miejsc. 
Oddanie obiektu do użytku jest planowane na 2017 rok. 

źródło: www.kostrzyn.wlkp.pl



Hala Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu – gmina Kórnik



Hala Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – gmina Luboń



Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji – gmina Mosina



Hala widowiskowo – sportowa – gmina Murowana Goślina 



Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji – gmina Pobiedziska



Na koniec 2017 roku planowane jest zakończenie prac związanych z budową 
nowej hali sportowej w Puszczykowie o powierzchni 3000 m2 .

fot: www.gloswielkopolski.pl                                                                                   



Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu – gmina Rokietnica



Hala Gminnego Ośrodka Sportu – gmina Suchy Las



Rozpoczęła się budowa hali sportowej w Stęszewie, która docelowo ma 
posiadać powierzchnię ponad 4000 m2 .  

fot. Urząd Gminy Stęszew/materiały prasowe



Hala Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – gmina Swarzędz



Hala sportowa w Zespole Szkół nr 1 – gmina Swarzędz



Hala sportowa w Zespole Szkół nr 2 – gmina Swarzędz



Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie – gmina Swarzędz



Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji – gmina Tarnowo Podgórne

fot. www.tarnowo-podgorne.pl



WSPIERANIE 

DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 



Rodzaje wspierania działalności sportowej 
z budżetu powiatu poznańskiego

Dotacje

Pakiety 
promocyjne, 

wparcie 
rzeczowe 

i organizacyjne, 
patronaty 

Nagrody 
sportowe

Działalność 
medialna



DOTACJE 
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Kwoty przyznanych dotacji w zł 

269 992

345 406

29 wydarzeń

24 wydarzenia



PAKIETY PROMOCYJNE, WSPARCIE 
RZECZOWE I ORGANIZACYJNE, PATRONATY
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Kwoty wsparcia promocyjnego w zł
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11 730

*wsparcie do 29.02.2016



NAGRODY SPORTOWE

Wyrazem uznania dla wyróżniających się w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowców powiatu poznańskiego jest przyznawanie 
sportowcom i trenerom nagród finansowych Starosty Poznańskiego.
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w zł za rok 2014 i 2015
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LAUREACI NAGRÓD SPORTOWYCH ZA 2015 ROK (ZAWODNICY)

- Karolina Przybylak – wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w kolarstwie w kategorii: 
junior młodszy, (UKS „Jedynka-Mróz” Kórnik)

- Weronika Humelt – wicemistrzostwo Europy juniorek, trzy złote medale i trzy srebrne 
w MP w kolarstwie w kategorii: junior starszy, (UKS „Jedynka-Mróz” Kórnik)

- Nikol Płosaj – wielokrotna medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kolarstwie 
(UKS „Jedynka-Mróz” Kórnik)

- Patryk Rajkowski – wicemistrz Młodzieżowych Mistrzostw Europy w kolarstwie, 
trzykrotny medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski (UKS „Jedynka-Mróz” Kórnik)



LAUREACI NAGRÓD SPORTOWYCH ZA 2015 ROK / Zawodnicy

- Agata Kamińska – III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w jeździectwie (Klub 
Jeździecki „Rancho Kołata” – Biskupice Wlkp.)

- Dominik Rzepczyński – dwukrotny medalista Mistrzostw Polski w kajakarstwie 
klasycznym w kategorii: junior młodszy, (UKS „Błyskawica” Rokietnica)

- Krystian Ruta – trzykrotny medalista Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym w 
kategorii: junior młodszy, (Klub Kolarski „Tarnovia” Tarnowo Podgórne)

- Julita Jagodzińska – brązowa medalistka Mistrzostw Europy i dwukrotna medalistka 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym w kategorii: junior starszy, 
(Klub Kolarski „Tarnovia” Tarnowo Podgórne)

- Maciej Katarzyniak – dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów 

w zapasach klasycznych (Swarzędzki Klub Sportowy „Unia” Swarzędz)

- Mateusz Świerczyński – dwukrotny Mistrz Polski Młodzieżowców i brązowy medalista 
Mistrzostw Polski Elity w badmintonie (UKS „Orkan” przy SP Przeźmierowo)

- Zawodniczki UKS Bukovia Buk, rocznik 2002/2003 – drugie miejsce na rozgrywanym 

w Kępnie turnieju finałowym piłki ręcznej Pucharu Polski ZPRP – ranga Mistrzostw Polski



LAUREACI NAGRÓD SPORTOWYCH ZA 2015 ROK / Trenerzy

Robert Taciak – kolarstwo, UKS „Jedynka-Mróz” Kórnik

Piotr Broński – kolarstwo, Klub Kolarski „Tarnovia” Tarnowo Podgórne

Rafał Skomra – piłka ręczna, UKS „Bukowia” Buk



DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA 

Sportowa 17.” 
8 specjalnych programów telewizyjnych emitowanych w listopadzie 
i grudniu 2015. Były to reportaże z finałów XVII Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej Powiatu Poznańskiego w dyscyplinach: halowa piłka nożna 
chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt
i chłopców, badminton drużynowy, szachy drużynowe



„Powiatowa 17.” 
Informacyjny program telewizyjny emitowany 
przez cały rok w Telewizji Polskiej prezentujący 
m.in. relacje z wydarzeń sportowych z powiatu 
poznańskiego

„Portal: www.powiat.poznan.pl”
Najbardziej zasobne źródło informacji dla 

dziennikarzy i redakcji również w zakresie sportu



Informacje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe:



PRZYKŁADY 

IMPREZ SPORTOWYCH 



Powiat Poznański Open

3 edycja PPO w przyszłym roku…
Planowana w ostatnim tygodniu lipca 2016 roku, trzecia edycja
turnieju ITF Pro Cirquit – Powiat Poznański Open w Sobocie
w gminie Rokietnica nie dojdzie do skutku. Decydującym elementem
okazał się tenisowy kalendarz międzynarodowej federacji –
odbywający się w tym samym terminie a posiadający dłuższą tradycję
kobiecy turniej ITF w Pradze o tej samej puli nagród oraz przesunięcia
spowodowane turniejem olimpijskim w Rio de Janeiro.

W 2015 roku decydujące mecze turnieju obejrzało blisko 900 000 
widzów na antenach Telewizji Polskiej. 



- Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym dźwiękowym –
Owińska (pomysłodawca - Leszek Szmaj)

- Speedbadminton – Mistrzostwa Polski w Kórniku

- Piłkarski Turniej Mikołajkowy w Luboniu (180 
zawodników z terenu powiatu) 

- Wielkopolska Liga Biegowa, cykl 5 biegów - m.in. Kórnik 

- Półfinały Mistrzostw Polski kadetek w koszykówce -
Czerwonak

- IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie 
górskim i przełajowym  

- VI Memoriał Marka Serwatkiewicza w Radzewie (tenis 
stołowy, lotki, strzelectwo sportowe) 

- Festyn Żelaznej Podkowy w Raduszynie - zawody 
w skokach przez przeszkody 

- XIX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie –
Murowana Goślina

- Memoriał Arkadiusza Gołasia w siatkówce – Murowana 
Goślina 



- Mityng Lekkoatletyczny Powiatu Poznańskiego –
Puszczykowo 

- Bieg Niepodległości w Luboniu
- II edycja pierwszego kroku wioślarskiego na 

terenie powiatu poznańskiego w której 
uczestniczyło blisko 870 uczniów w stosunku do 
450 z poprzedniej edycji  (zawody eliminacyjne 
odbyły się w Murowanej Goślinie, Tarnowie 
Podgórnym – po eliminacjach został zakupiony 
przez szkołę ergometr, Luboniu i Komornikach) –
finał w hotelu  S h e r a t o n  Poznań 

- V Metropolitalny Spływ Kajakowy (Puszczykowo, 
Poznań, Czerwonak)

- bieg po schodach – Collegium Altum Poznań
- turniej piłki nożnej organizowany przez UKS 

Śmiały w Poznaniu, 700 dzieci z klas I-VI  m.in. z: 
Lusowa, Murowanej Gośliny, Kiekrza, Pobiedzisk, 
Swarzędza, Biedruska) - największa impreza 
piłkarska szkół podstawowych w Polsce



IGRZYSKA SPRAWNYCH INACZEJ Z PLENEREM MALARSKIM

Przeprowadzenie igrzysk sportowych sprawnych inaczej z plenerem 
malarskim, planowane jest w okresie wakacji. Obejmują one 
zawody sportowe dostosowane do możliwości dzieci i osób 
z niepełnosprawnościami. Uczestnicy mogą zaprezentować również 
swoje zdolności plastyczne. Igrzyska mają oprawę olimpiady sportowej 
połączonej ze spotkaniem integracyjnym niepełnosprawnych z gmin: 
Czerwonak, Kórnik, Kostrzyn, Pobiedziska, Murowana Goślina, 
Puszczykowo, Rokietnica oraz Swarzędz. 
Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu powiatu poznańskiego. 



POWIATOWY TURNIEJ BOCCI
Około 200 uczestników z różnymi rodzajami niepełnosprawności będzie miało okazję wziąć udział 
w sportowych rozgrywkach bocci – dyscypliny paraolimpijskiej, która wywodzi się od włoskiej gry w bule 
i ma charakter integracyjny. W październiku w sali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie planowane jest przeprowadzenie zawodów sportowych dla młodzieży niepełnosprawnej 
wraz z rodzicami  i opiekunami z gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Stęszew, Swarzędz.
Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie z budżetu powiatu poznańskiego.

fot.: Karolina Kasprzak („Filantrop Naszych Czasów”)



IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

POWIATU POZNAŃSKIEGO



Igrzyska Młodzieży Szkolnej są zadaniem realizowanym ze środków powiatu
poznańskiego przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, który
przeprowadzając rozgrywki jest jednocześnie największym beneficjentem
przyznawanych dotacji (130 000 PLN w 2016 roku).
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68/89 – SP (75% szkół w powiecie)
42/54 – G  (78% szkół w powiecie)
10/10 – SPG (100% szkół w powiecie)

W siedemnastej już sportowej rywalizacji, uczestniczyło ponad 3600
zawodników i zawodniczek ze 120 szkół różnych szczebli z terenu
powiatu poznańskiego.

LICZBA UCZESTNIKÓW



- etap szkolny
- etap miejsko – gminny
- etap powiatowy
- etap rejonowy
- etap wojewódzki
Do Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego przystąpili przedstawiciele
wszystkich 17 gmin. W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest przeprowadzenie ok. 130 
imprez sportowych z czego 94 wydarzenia odbyły się w okresie od 22 września 2015 do 
09 marca 2016

ETAPY RYWALIZACJI



Nad rozgrywkami w 17 dyscyplinach czuwa 21 organizatorów sportu - są to osoby 
organizujące i koordynujące rozgrywki w 17. gminach powiatu poznańskiego na szczeblu 
międzyszkolnym/gminnym oraz 2 koordynatorów poszczególnych szczebli 
szkolnych w powiecie poznańskim z ramienia Szkolnego Związku Sportowego.

Zwycięzcy finałów powiatowych mają prawo reprezentować powiat poznański
(ew. województwo) w turniejach centralnych – ogólnopolskich.

Prowadzona jest również klasyfikacja na najbardziej usportowioną gminę powiatu.
Sezon 2014/2015 zakończył się następującym wynikiem:

SWARZĘDZ

MOSINA
KÓRNIK

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym życzymy powodzenia w kolejnym sezonie 

powiatowej rywalizacji sportowej…

ORGANIZATORZY, KOORDYNATORZY, ZWYCIĘZCY



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!



Pozostałe, nieoznaczone zdjęcia pochodzą z archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu.



UROCZYSTOŚĆ

WRĘCZENIA NAGRÓD SPORTOWYCH 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO

XV Sesja Rady Powiatu w Poznaniu

Poznań 23 marca 2016


