
  

 

  

 

 

„Strategia Rozwoju Sportu  

Miasta Rzeszowa do 2020 Roku”  
 

 

 

 

Wykonawca: 

      

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, grudzień 2014



 

 

 
  



„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku” 
 

 

3 | S t r o n a  

 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP .................................................................................................................................................................. 4 

1. DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA .............................................................................................................. 5 

2. HISTORIA I TRADYCJE SPORTU W RZESZOWIE ......................................................................... 10 

3. DIAGNOZA STANU RZESZOWSKIEGO SPORTU ........................................................................... 16 

3.1. BAZA SPORTOWA I REKREACYJNA .................................................................................................................. 16 

3.2. KADRA SZKOLENIOWA ..................................................................................................................................... 32 

3.2.1. Zasoby kadry szkoleniowej, wyniki oraz kwalifikacje ............................................................... 32 

3.3. WYNIKI W ZAWODACH SPORTOWYCH ........................................................................................................... 37 

3.3.1. Wyniki w zawodach międzyszkolnych (Na szczeblu wojewódzkim i w przypadku 

zwycięstwa, również krajowym) .............................................................................................................................. 40 

3.3.2. Wyniki w zawodach organizowanych przez Związki Sportowe ........................................... 61 

3.4. UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW RZESZOWA W RÓŻNYCH FORMACH AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W TYM DZIECI 

I MŁODZIEŻY ..................................................................................................................................................................... 66 

3.5. STAN ORGANIZACJI SPORTU W MIEŚCIE RZESZOWIE.................................................................................. 74 

3.5.1. Rzeszowskie Kluby Sportowe ................................................................................................................ 74 

3.5.2. Analiza systemu dotacji celowych i stypendiów sportowych w Gminie Miasto 

Rzeszów 80 

4. ANALIZA SWOT POTENCJAŁU SPORTOWEGO ............................................................................ 98 

5. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ .............................................................................................................. 100 

5.1. SYSTEM FINANSOWANIA SPORTU W RZESZOWIE ..................................................................................... 100 

5.2. WIZJA ROZWOJU ORAZ CEL GŁÓWNY STRATEGII ...................................................................................... 102 

5.3. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW 

RZESZOWA .................................................................................................................................................................... 104 

5.4. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU ROZWÓJ SPORTU KWALIFIKOWANEGO W OPARCIU O 

KLUCZOWE DYSCYPLINY .............................................................................................................................................. 106 

5.4.1. Współzawodnictwo sportowe jako podstawa rozwoju sportu w Rzeszowie do 2020 

roku 106 

5.4.2. Wstępny program edukacji sportowej, w tym popularyzacja sportu – Program 

rozwoju wiodących dyscyplin sportowych w oparciu o badania diagnostyczne ........................... 107 

6. POWIĄZANIA STRATEGII Z ZAPISAMI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH MIASTA 

RZESZOWA, WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I KRAJU ......................................................... 130 

7. OGÓLNA LISTA PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH CELE STRATEGICZNE .............................. 136 

8. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA REALIZACJI STRATEGII ................................ 137 

9. PLAN RZECZOWO – FINANSOWY STRATEGII ............................................................................ 139 

10. WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I ZDJĘĆ ........................................................................................... 141 

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW .................................................................................................................... 144 

  

  



„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku” 
 

4 | S t r o n a  

 

Wstęp 
 

Prace nad „Strategią Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku”  realizowane były 

metodą partnersko – ekspercką. Do udziału w warsztatach strategicznych 

prowadzonych techniką moderacji wizualnej przez konsultantów zewnętrznych zostali 

zaproszeni do współpracy przedstawiciele środowiska sportowego w mieście 

Rzeszowie.  

Punktem wyjścia do prac nad dokumentem była analiza danych statystycznych oraz 

przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców miasta oraz pośród 

rzeszowskich klubów sportowych. W dalszym etapie prac nad strategią zastosowana 

została metoda warsztatu strategicznego, dzięki której w kolejnych etapach 

następowało formułowanie oraz uzgadnianie poszczególnych kluczowych punktów 

strategii.  

Kierunki rozwoju zapisane w dokumecie zostały powiązane z celami strategicznymi 

w następujących dokumentach: Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, 

Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2015 

oraz Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa 

na lata 2014–2020. 

Realizacja założeń strategii opierać się będzie na efektywnym wspieraniu kluczowych 

dla miasta dyscyplin sportowych. Zakłada się również monitoring i ocenę realizacji 

zaplanowanych w dokumencie zadań i projektów. Pod wpływem zasadniczej 

zmiany warunków zewnętrznych, zapisy w dokumencie mogą zostać zmodyfikowane 

w zakresie planowanych celów, kierunków działań, a także planowanych do osiągnięcia 

wskaźników.  

Prace nad dokumentem strategicznym prowadził zespół ekspertów Instytutu 

Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

w składzie Tomasz Krypel, dr Robert Góra, dr Mateusz Stopa, Damian Liśkiewicz oraz 

Katarzyna Schmidt. 
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1. Diagnoza demograficzna 
 

Miasto Rzeszów według stanu na 30.06.2014r. liczyło 184 426 mieszkańców. W latach 

1995-1998 w mieście nastąpił wzrost liczby ludności (z 160 271 do 162 049 osób). 

W 1999 r. liczba mieszkańców spadła o 1448 osób, zaś w kolejnym roku wzrosła o 178 

osób. W latach 2001-2005 liczba mieszkańców charakteryzowała się tendencją 

spadkową (spadek o 1,2%). W latach 2006-2013 liczba ludności miasta Rzeszów 

wzrosła o 12%. W podregionie rzeszowskim oraz w województwie podkarpackim liczba 

mieszkańców wzrosła w 2013 r. w porównaniu do 1995 r., zaś w regionie wschodnim 

spadła. W okresie 1995-2013 wzrost liczby mieszkańców w mieście Rzeszów wyniósł 

14,2% (22837osób). W latach 1995-2013 wzrosła zarówno liczba kobiet 

o 14,1%(z 84682 do 96652 osób), jak i liczba mężczyzn o 14,4%(z 75589 do 86456 

osób). 

Wykres 1 Liczba ludności miasta Rzeszów w latach 1995-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W 2013 r. w Rzeszowie gęstość zaludnienia wyniosła 1574 osób na km2. W porównaniu 

do roku 2002 znacznie spadła (z wartości 2976 osób na km2). Natomiast liczba kobiet 

przypadająca na 1000 mężczyzn w Rzeszowie wynosiła 1120. 

W Rzeszowie w 2013 r. liczba małżeństw przypadających na 1000 ludności wyniosła 

4,7. W tym samym roku wskaźnik urodzeń żywych na 1000 ludności (10,7) był znacznie 

wyższy niż wskaźnik zgonów na 1000 ludności (7,7). W rezultacie przyrost naturalny 

był dodatni i, w przeliczeniu na 1000 ludności, wyniósł w 2013 r. 3,1 co w liczbach 

bezwzględnych oznacza 560 osób. W 2013 r. przyrost naturalny kobiet był niższy niż 

mężczyzn, choć również dodatni (275 kobiety i 285 mężczyzn).  
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Wykres 2 Zmiana przyrostu naturalnego na 1000 ludności w latach 2002-2013

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Do najczęstszych przyczyn zgonów w powiecie m. Rzeszów w 2012r. należały choroby 

układu krążeniu ogółem oraz nowotwory ogółem, odpowiednio 43,8% oraz 28% ogółu 

zgonów.  

Tabela 1 Główne przyczyny zgonów w powiecie m. Rzeszów w 2012r. 

Przyczyny zgonów  
Ilość 

zgonów 

Choroby układu krążenia ogółem 574 

Nowotwory ogółem 367 

Choroby układu oddechowego ogółem 89 

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych, 
laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane 

80 

Choroby układu trawiennego ogółem 56 

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu - ogółem 55 

Choroby układu nerwowego ogółem 27 

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 
ogółem 

23 

Choroby układu moczowo-płciowego 12 

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 9 

Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze ogółem 9 

Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 6 

Choroby układu kostnostawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 3 

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z 
udziałem mechanizmów autoimmunologicznych 

2 

RAZEM 1312 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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w tym 920 z miast, 1282 ze wsi i 27 osób z zagranicy. Saldo migracji było dodatnie 

i wyniosło 388 osoby.  

Wykres 3 Saldo migracji w osobach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W 2013 r. w Rzeszowie ludność w wieku produkcyjnym1 stanowiła 64,7% ogółu 

ludności miasta i wynosiła 118431 osób. Odsetek ten na przestrzeni lat 1995-2013 

charakteryzował się tendencją wzrostową z niewielkimi spadkami w latach 

1999,2011,2013. Pomiędzy rokiem 2012 a 2013 spadł o 0,7%. Większość z osób w tym 

wieku – 65,4% jest wieku mobilnym2, zaś pozostali w niemobilnym3.  

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w 2013 r. wyniósł 17,5% (32040 osób). Zaś 

odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wyniósł 17,8% (32637 osób). W latach 1995-

2013 odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym charakteryzował się tendencją 

spadkową, zaś odsetek osób w wieku poprodukcyjnym tendencją wzrostową.  

  

                                                        
1 Wiek produkcyjny - to wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-
59 lat. 
2 Wiek mobilny - jest to grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata. 
3 Wiek niemobilny - jest to grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni - 45-64 
lata, kobiety - 45-59 lat. 
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Wykres 4 Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i  
poprodukcyjnym (%) w latach 1995-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Struktura demograficzna kobiet według ekonomicznych grup wieku jest mniej 

korzystna niż mężczyzn. W 2013 r. w Rzeszowie odsetek kobiet w wieku produkcyjnym 

wynosił 49,3%, z czego 67,2% kobiet było w wieku mobilnym, a 32,8% w wieku 

niemobilnym. W wieku przedprodukcyjnym również odsetek kobiet był niższy niż 

mężczyzn i wyniósł 49,3% wobec 50,7% u mężczyzn. Z kolei w wieku poprodukcyjnym 

odsetek ten był wyraźnie wyższy, wyniósł 68,9% wobec 31,1% u mężczyzn.  

Według prognozy (z 2012r.) na lata 2015-2035 liczba ludności w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym powiatu m. Rzeszów obniży się, do odpowiednio 

26306 i 95534 osób. Zaś ludność w wieku poprodukcyjnym będzie wzrastać i osiągnie 

w roku 2035 wartość - 40 878 osób. 
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Wykres 5 Prognozy stanu ludności w powiecie m. Rzeszów ogółem oraz  
wg. ekonomicznych grup wieku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku 

produkcyjnym, świadczący o obciążeniu wyniósł w Rzeszowie w 2013 r. 54,6 osób. Co 

więcej w stosunku do 2002r. wskaźnik ten wzrósł o 5,6%. W tym samym roku wskaźnik 

ludności w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym oraz wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym, wyniosły odpowiednio 101,9 i 27,6 osób. Obydwa wskaźniki 

w latach 2002 – 2013 charakteryzowały się tendencją wzrostową.  

Wykres 6 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Rzeszowie w latach 2002-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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2. Historia i tradycje sportu w Rzeszowie 
 

Początki współcześnie rozumianej kultury fizycznej sięgają w Rzeszowie XVII wieku, 

kiedy to zajęcia ruchowe prowadzono w działającym od 1658 roku pijarskim Cellegium 

Ressoviae, kształcącym m.in. nauczycieli4. Były to rekreacyjne formy ruchu, stanowiące 

zalążek przyszłego wychowania fizycznego i sportu. Sport jako składowa nowożytnej 

kultury fizycznej, obejmujący rywalizację w osiągniętej sprawności fizycznej, zaczął się 

w szerszym wymiarze rozwijać na terenie Galicji jak i w Rzeszowie, na przełomie XIX 

i XX wieku. Dbałość o tężyznę fizyczną, którą propagował ruch sportowy, zbiegła się 

z nurtem narodowowyzwoleńczych dążeń narodu polskiego, a jego emanację stanowiło 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstałe w 1867 roku we Lwowie. Gniazdo 

(oddział) TG „Sokół” rozpoczęło działalność w Rzeszowie w 1886 roku5. Do pierwszych 

uprawianych dyscyplin należały: gimnastyka, lekkoatletyka, kolarstwo, łyżwiarstwo, 

wioślarstwo i lawn-tenis, a później tenis. Ruch sportowy w ścisłym tego słowa znaczeniu 

rozwinął się w Galicji jak i w Rzeszowie początkiem XX wieku. W okresie do 1910 roku 

powstały na terenie zaboru austriackiego pierwsze polskie kluby sportowe. Do grona 

najstarszych zalicza się powstały w 1905 roku w Rzeszowie klub „Resovia”. 

Najpopularniejszą grą sportową była piłka nożna z tym, że prowadzona działalność 

obejmowała różne dyscypliny sportu. Po wywołanym I wojną światową okresowym 

zahamowaniu w działalności stowarzyszeń i klubów sportowych, nastąpił dalszy rozwój 

sportu w mieście. Koncentrował się on w klubie „Resovia” i obejmował głównie sekcję 

piłki nożnej i kolarską, a w następnych latach sekcje: bokserską, tenisa stołowego, 

sportów motorowych, siatkówki i lekkiej atletyki. Oprócz „Resovii” w mieście działały 

kluby sportowe ludności żydowskiej oraz sekcje przyszkolne. Do największych osiągnięć 

sportu międzywojennego w Rzeszowie należy zaliczyć zdobycie przez piłkarzy „Resovii” 

mistrzostwa okręgu lwowskiego oraz udział w rozgrywkach finałowych o wejście do 

I ligi państwowej, a także występy pięściarzy i drużyn bokserskich na arenie 

ogólnopolskiej. Pomimo klęski wrześniowej i utraty niepodległości, przez okres II wojny 

światowej życie sportowe w Rzeszowie nie zamarło. Po wyzwoleniu kultura fizyczna 

i sport w nowych realiach ustrojowych znalazły sprzyjające warunki do rozwoju. 

Mecenat państwowy nad sportem realizowany w latach powojennych przez związki 

zawodowe, a następnie przez przedsiębiorstwa państwowe, doprowadził do rozwoju 

ilościowego i jakościowego sportu w Rzeszowie. Obok dysponującej tradycjami 

sportowymi „Resovii” w mieście założony został w 1944 roku przy Wytwórni Sprzętu 

Komunikacyjnego – PZL Rzeszów klub przyfabryczny, który jako Związkowy (a potem 

Zakładowy) Klub Sportowy „Stal” Rzeszów, do czasów współczesnych stanowi jedną 

z wizytówek sportu rzeszowskiego. W okresie do 1956 roku rozpoczęły działalność 

w mieście liczne nowe kluby sportowe powiązane z wojskiem, milicją, spółdzielczością 

pracy, branżą budowlaną, koleją czy państwowym handlem. Poza dyscyplinami 

                                                        
4 S.Zaborniak, Początki tradycji sportowych w Rzeszowie (1886-1914) s. 86, (w) K. Obodyński (red.) 
Z tradycji sportu na Podkarpaciu w 650-lecie lokacji Rzeszowa i 100-lecie Klubu Sportowego Resovia,, 
Uniwersytet Rzeszowski, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 2004 
5 S.Zaborniak, cyt. dzieło, s. 87 
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sportowymi mającymi przedwojenne tradycje, w Rzeszowie rozpoczęły działalność 

sekcje sportowe w nowych sportach takich jak: akrobatyka sportowa, łucznictwo, 

pływanie, narciarstwo, kajakarstwo, hokej na lodzie czy żużel. Wydarzeniem w sporcie 

rzeszowskim, było zdobycie w 1955. roku tytułu mistrzyni świata przez łuczniczkę 

Katarzynę Wiśniowską. Stopniowo w mieście wzrastał poziom uprawianych sportów, 

a zwłaszcza gier sportowych oraz żużla. Rozwój sportu masowego jak i wyczynowego 

w mieście nastąpił na początku lat 60., co w opinii A. Kosiorowskiego6, było efektem 

wzrostu ilości organizowanych imprez sportowych i ich uczestników. Jedną 

z najpopularniejszych dyscyplin sportu stał się żużel. Awans drużyny „Stali” do 

ekstraklasy żużlowej w 1957. i po raz drugi w 1959. roku, doprowadził w latach 1960 

i 1961 do zdobycia drużynowego mistrzostwa Polski, a w kolejnych - tytułów 

wicemistrzowskich. Najlepsi zawodnicy (F. Kapała, J. Malinowski, S. Kępa) zajmowali 

czołowe lokaty w indywidualnych mistrzostwach Polski i w zawodach 

międzynarodowych. W kolejnych latach ogromne sukcesy odnosił R. Wilk, m.in.:  

 1993: II miejsce srebrny medal MMPPK Rybnik, 

 1994: I miejsce złoty medal MDMP Rzeszów, 

 1995: I miejsce złoty medal MDMP Gorzów, 

 1996: III miejsce Memoriał E. Nazimka,  

 2005: II miejsce srebrny medal Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa 

Węgier. 

 Żużel po czasy współczesne należy do najpopularniejszych sportów w Rzeszowie. Z gier 

zespołowych jako pierwsi po sukcesy sięgnęli piłkarze. Drużyna „Stali” Rzeszów w 1962. 

roku awansowała do I. ligi (aktualnie ekstraklasy), a jej największym sukcesem było 

zdobycie w 1975. roku Pucharu Polski. W drużynie „Stali” występował olimpijczyk 

Marian Ostafiński. Z kolei piłkarze „Resovii” w 1977 roku osiągnęli awans do II ligi 

(aktualnie I liga), jednak niedługo utrzymali ten poziom rozgrywek. Zwiastunem 

sukcesów w siatkówce i koszykówce mężczyzn stało się wygranie przez reprezentacje 

województwa w tych dyscyplinach w 1969 roku Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży7. 

Oprócz młodych sportowców z Rzeszowa, występowali w zwycięskich drużynach 

utalentowani juniorzy z mniejszych ośrodków miejskich w województwie, którzy 

następnie zasilili sekcje siatkówki i koszykówki „Resovii”. Największe sukcesy i splendor 

sportowy dla miasta przyniosła drużyna siatkarzy „Resovii”, która po uzyskaniu w 1969 

roku awansu do I ligi, w okresie do 1977 roku czterokrotnie zdobyła tytuł mistrza 

Polski, raz wicemistrza i dwukrotnie brązowy medal. Jej członkowie z sukcesami 

reprezentowali Rzeszów i Polskę na igrzyskach olimpijskich (Bronisław Bebel, Stanisław 

Gościniak, Marek Karbarz i Jan Such), a także mistrzostwach świata i w rozgrywkach 

międzynarodowych. Rozwój koszykówki w mieście nastąpił w latach 60. ubiegłego 

                                                        
6 A.Kosiorowski, Sport w Rzeszowie 1944-1969, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne,Kraków 1971 s.21. 
7 M.Borys-Duś,A.Kowal, Początki zespołowych gier sportowych w Rzeszowie (1905-1977) (w) Z tradycji 
sportu na Podkarpaciu w 650-lecie lokacji Rzeszowa i 100-lecie Klubu Sportowego Resovia pod red. K. 
Obodyńskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 
Rzeszów 2004 
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wieku. Efektem tego było uczestnictwo drużyny AZS Rzeszów w rozgrywkach II ligi 

kobiet, a od roku 1971 drużyny męskiej „Resovii” w rozgrywkach I ligi. W oparciu 

o młodzież, która w 1969 roku wygrała Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży, drużyna 

Resovii dwukrotnie zdobyła wicemistrzostwo Polski, a w 1975 roku tytuł Mistrza Polski 

w koszykówce mężczyzn. Jej członkowie reprezentowali kraj na igrzyskach olimpijskich 

(Zdzisław Myrda i Franciszek Niemiec) oraz uczestniczyli w meczach reprezentacji 

Polski.  

Bogaty dorobek sportowy i tradycje uprawiania, posiadają w mieście sporty 

indywidualne. Powstała w 1959 sekcja zapasów „Stali” Rzeszów przyniosła jedne 

z największych osiągnięć dla sportu w Rzeszowie. Należą do nich medale olimpijskie, 

mistrzostw świata i Europy, a także liczne tytuły mistrzów Polski. Do grona 

olimpijczyków należeli: Aleksander Cichoń, Ryszard Długosz, Jan Falandys, Stanisław 

Makowiecki, Jerzy Nieć, Adam Sandurski i Stanisław Szostecki Wysoki poziom sportowy 

i znaczne sukcesy w rywalizacji krajowej i międzynarodowej osiągnęli przedstawiciele 

akrobatyki sportowej. Wieloletnia praca trenera Stanisława Geronia zaowocowała 

licznymi medalami mistrzostw świata, Europy i kraju. Do najwybitniejszych sportowców 

należeli m.in. Brygida Sakowska, Ewelina Fijołek, Katarzyna Wojturska, Grzegorz 

Godzwon, Andrzej Piechota, Tomasz Wlezień, zaś w trampolinie: Jolanta i Małgorzata 

Trela, Andrzej Jemioła, Agnieszka Stanek. Mistrzostwo Świata Katarzyny Wiśniowskiej 

przyniosło rozwój łucznictwa w Rzeszowie. Sekcja łucznicza „Resovii” sięgała po 

drużynowe mistrzostwa kraju, a jej zawodnicy zdobywali indywidualnie tytuły 

najlepszych w Polsce. Należeli do nich m.in. Bogumiła Bielas, Małgorzata Szczepańska-

Trojnar, a także Maria Palczak-Szeliga i Jan Popowicz, którzy reprezentowali kraj na 

igrzyskach olimpijskich. Kolejnym sportem, którego reprezentanci dostąpili zaszczytu 

reprezentowania Polski na olimpiadach, byli lekkoatleci Barbara Baran i Bogusław 

Duda, a do najlepszych w kraju należeli m.in. Stanisław Zaborniak, Jan Kłos, Leszek 

Lassota i Jacek Pastusiński (olimpijczyk). Sportem o wysokim dorobku, choć 

uprawianym w Rzeszowie dopiero od połowy lat 80. XX wieku są skoki do wody. 

Olimpijczykiem został Grzegorz Kozdrański, zaś do najlepszych w kraju oraz 

reprezentantów Polski na mistrzostwach świata i Europy należeli m.in. Andrzej 

Kozdrański, Daniel Kozak, Dariusz Górniak i Andrzej Rzeszutek. Do sportów 

uprawianych w Rzeszowie już od ponad 100 lat, należy boks. Największe sukcesy 

bokserów odnotowano w latach 70 ubiegłego wieku, kiedy zawodnicy „Stali” zdobywali 

tytuły indywidualnych mistrzów kraju i byli jego reprezentantami, a drużyna 

występowała w rozgrywkach I ligi bokserskiej. Do najlepszych należeli: Jan Kokoszka, 

Zbigniew Osztab, Stanisław Osetkowski oraz Aleksander Brydak. Do sportów 

„nowszych”, które zaznaczyły już swoją obecność w historii sportu w Rzeszowie, należy 

karate tradycyjne. Początkiem lat 90 ubiegłego wieku reprezentanci tej dyscypliny 

zaczęli zdobywać medale mistrzostw świata, Europy i kraju, a do najlepszych 

sportowców należeli: Marta Niewczas, Kinga Brzewska, Aleksandra Szałajko, Joanna 

Szeremeta i Sławomir Garbacki. Również przedstawiciele innych dyscyplin sportu 

odnotowywali pojedyncze sukcesy w sporcie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na 

szczeblu kraju lub okręgu, jednak nie można ich porównać z opisanymi wcześniej. 



„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku” 
 

 

13 | S t r o n a  

 

Pierwsze informacje o istnieniu sekcji ping-ponga w klubie Resovia pochodzą z 1927 

roku. Jednak brak  jest szczegółów oraz  wyników sportowych. W okresie 

poprzedzającym wrzesień 1939 r. zawodnikami tej sekcji byli bracia Eugeniusz i Albin 

Małodobry, którzy zdobyli wiele cennych zwycięstw oraz tytułów mistrzów Rzeszowa. 

 Po wyzwoleniu bracia Małodobrzy ponownie zorganizowali sekcję ping-ponga, która 

w 1946 roku wystąpiła w oficjalnych spotkaniach. W drużynie grali również Kędzior 

i Kotelnicki.  W sezonie 1948/49 sekcja ping-ponga odniosła duży sukces 

w indywidualnych mistrzostwach okręgu, gdzie tytuł mistrzowski zdobył Marian 

Ogniewski, wicemistrzowski Kazimierz Bizan, a czwarte miejsce zdobył Albin 

Małodobry. W grze podwójnej najlepszą parą okazali się Gwizdak i Tarczyński.  

W  sezonach 1952 - 1956 roku odszedł z zespołu zawodnik Marian Ogniewski z kilkoma 

starszymi zawodnikami. Natomiast do drużyny wprowadzono młodych wychowanków 

sekcji,  m.in.: Stelmacha, Batora, Szczygła, Kosiorowskiego, Papugę i Tokarskiego. 

W rozgrywkach mistrzowskich drużynę reprezentowały zespoły w A i B klasie. 

Opiekunem sekcji był Stanisław Hajdaś, który również występował w roli zawodnika. 

Jednym z ważniejszych sukcesów w tym okresie było zdobycie przez Emila Batora tytułu 

mistrza okręgu juniorów w 1955 roku. Emil Bator zajął 4 miejsce w turnieju 

festiwalowym z udziałem całej czołówki województwa. 

 W latach 1956-58 sekcja znowu zmieniła swój skład, na co w dużym stopniu miało 

wpływ połączenie Resovii z Budowlanymi, a w ślad za tym zmiana świetlicy klubowej. 

W 1960r. sekcja ping pong zdobyła wicemistrzostwo okręgu i prawo walki o awans do 

II ligi. Trzon drużyny opierał się wówczas na takich zawodnikach jak: Kalandyk, 

Kosiorowski, Hołoń i Szczepański. Kierownikami zespołu byli kolejno: Tadeusz 

Dworzański, Piotr Borak i Wielisław Kalwas.  

 W sezonie 1961 Resovia wywalczyła tytuł mistrza okręgu, wygrywając wszystkie mecze 

w lidze.  Najlepszymi zawodnikami turnieju był Kazimierz Świder oraz Demiński. W tym 

czasie funkcję kierowników sekcji pełnili Marian Rakoczy, J.Skowronek i A.Małodobry. 

Zespół spadł do II ligi. Po degradacji Resovia nie wznowiła działalności sekcji. 8 

Tenis stołowy w AZS Rzeszów  

 1981 r. - awans do II ligi w oparciu o studentów Filii UMCS w Rzeszowie: Józef 

Szlachta, Krzysztof  Paściak, Feliks Kordyś, Piotr Głowiński, Ryszard Zub. Trener 

Tadeusz Czułno, kierownik Bogdan Bieniek. Po skończeniu studiów przez Zuba, 

Szlachtę i Paściaka spadek i powrót z zamiarem walki o I ligę.  

 1991 r.  - awans do I ligi: Feliks Kordyś, Jarosław Kosoń, Krzysztof Marcinowski, 

Konstanty Puszkariow, Andrzej Szczypek. Trener Tadeusz Czułno, kierownik: 

Henryk Oleksiuk. Drużyna rezerw awansuje do II ligi. Po 2 sezonach udanych 

występów ligowych zrezygnował sponsor, i drużyna została wycofana 

z rozgrywek I – ligowych, przekazono czołowych zawodników do ZKS Izolator 

                                                        
8 http://www.resoviacy.pl/res_artykuly_tenis_stolowy_w_resovii.html 
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Boguchwała. Izolator awansuje od III ligi do ekstraklasy, w której gra 3 sezony 

(1998, 1999 , 2000, 2001). Na przełomie stuleci powstaje KU AZS PRz . 

 2000 r. - awans do I ligi KU AZS Politechniki Rzeszów: Sławomir Gielarowski, 

Tomasz Ziobro, Konrad Kubik (wszyscy studenci Politechniki), Andrzej Szczypek. 

Trener Tadeusz Czułno. Drużyna ta przejmuje dorobek sportowy Filii UMCS 

(czterokrotne akademickie mistrzostwo Polski w pionie WSP i filii 

uniwersytetów – lata 80 i 90-te) i zdobywa medale AMP w pionie Politechnik 

(zwycięstwo w łącznej punktacji na mistrzostwach we Wrocławiu). Drużynę 

wzmacniają studenci UR Tomasz Klag i Sebastian Lubaś, powrót z Izolatora 

Boguchwała Krzysztofa Marcinowskiego. 

Sezony w ekstraklasie: 

1. 2006/7 – 8 miejce 

2. 2007/8 – 7 miejsce 

3. 2008/9 – 4 miejsce (brązowy medal) 

4. 2009/10 – 5 miejsce 

5. 2010/11 – 6 miejsce 

6. 2011/12 – 3 miejsce (brązowy medal) 

7. 2012/13 – 6 miejsce 

8. 2013/14 – 6 miejsce 

Najważniejsze osiągnięcia:  

 16 medali IMP seniorów: (2 złote, 3 srebrne, 11 brązowych), 

 24 medale AME (7 złotych, 3 srebrne, 14 brązowych), 

 2 medale brązowe Drużynowych Mistrzostw Polski (ekstraklasa) – 2008/09 

i 2011/12, 

 6 medali drużynowych w Pucharze Polski (2 srebrne, 4 brązowe), 

 Superpuchar Polski drużynowo (Białystok czerwiec 2010) z udziałem wszystkich 

drużyn superligi – 2010 r.9 

Podsumowując tradycje i osiągnięcia poszczególnych dyscyplin w Rzeszowie, na 

poziomie wyczynowego sportu seniorów uznano, że tym co je nobilituje to posiadanie 

w swoim gronie olimpijczyków i medalistów imprez wysokiej rangi. Zdecydowany 

prymat należy w tym względzie do zapasów w stylu wolnym. Pozostałymi 

dyscyplinami są: siatkówka mężczyzn, koszykówka mężczyzn, łucznictwo, lekka 

atletyka, piłka nożna oraz skoki do wody. Do grupy sportów z tradycjami i wysokimi 

osiągnięciami należy także zaliczyć: żużel, akrobatykę sportową, boks i karate 

tradycyjne. Wymienione wyżej 11 dyscyplin zbudowały i w większości współcześnie 

umacniają pozycję Rzeszowa w sporcie krajowym, a także międzynarodowym. Uznając 

tradycje i osiągnięcia jako jeden z czynników wartościujących sporty w Rzeszowie, 

                                                        
9 http://superliga.com.pl/azsrzeszow/klub/historia 
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rekomenduje się w/w dyscypliny do grona kandydujących do grupy sportów 

kluczowych, które mogą wspierać promocję i budowę „sportowego” wizerunku miasta, 

a także do objęcia wsparciem (dotacjami) klubów i sekcji szkolących dzieci i młodzież 

w tych sportach.   
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3. Diagnoza stanu rzeszowskiego sportu  

3.1. Baza sportowa i rekreacyjna 

Baza sportowa i rekreacyjna ma kluczowe znaczenie w zakresie aktywności 

mieszkańców miasta oraz w zakresie rozwijania sportu dzieci, młodzieży, a także sportu 

profesjonalnego. Najważniejszą instytucją w Rzeszowie, która zarządza obiektami 

sportowymi jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pozostałą częścią 

infrastruktury sportowej zarządzają jednostki oświatowe, uczelnie wyższe, kluby 

sportowe i firmy prywatne.  

Rodzaj obiektu 

Zarządca 

Miasto Oświata 
Uczelnie 

wyższe 

Kluby 

sportowe 

Firmy 

prywatne 
Ogółem 

Hale widowiskowo-

sportowe 
1     1 

Hale sportowe, sale 

gimnastyczne 
1 

11 szkół 

podstawow

ych, 13 

zespołów 

szkół, 7  

gimnazjów, 

24 szkoły 

ponadgimn

azjalne i 

policealne 

5 2 2 65 

Stadiony i boiska 

piłkarskie 
1  1 5  7 

Stadiony 

lekkoatletyczne 
  1   1 

Korty tenisowe 10 4  7 9 30 

Baseny i pływalnie 5 3    8 

Kąpieliska 1     1 

Lodowiska 2     2 

Ściany 

wspinaczkowe 
  2  1 3 

Ośrodki sportów 

konnych 
    2 2 

Ośrodki gry w 

squash 
    5 5 

Tory deskorolkowe i 

rowerowe 
1     1 

Tory kartingowe     3 3 

Kompleksy boisk 

sportowych Orlik 
 5    5 
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 

Zdjęcie 1. Hala widowiskowo-sportowa 

 

Źródło: http://hala.imedio.pl/galeria-5.html 

Regionalne Centrum Sportowo- Widowiskowe im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie to hala 

sportowo- widowiskowa o powierzchni całkowitej ponad 15000 m2, zlokalizowana 

w centrum miasta na łącznej powierzchni około 40000 m2. W skład Regionalnego 

Centrum Sportowo-Widowiskowego wchodzą: 

 hala główna, dzięki swoim parametrom 58 m x 46 m x 18 m wysokości, a także 

rozkładanym trybunom na 4304 miejsc nadaje się do organizowania imprez 

widowiskowo-sportowych. Hala wyposażona jest w składaną sportową podłogę, 

wykładzinę sportową teraflex do gry w siatkówkę oraz sprzęt do gry 

w siatkówkę, 

 sala boczna wschodnia wyposażona w składane trybuny dla 400 widzów, oraz 

w specjalną sportową podłogę i sprzęt do rozgrywania takich dyscyplin jak; tenis, 

koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, badminton, 

 powierzchnia wystawiennicza, do organizowania wystaw artystycznych i imprez 

targowych, 

 zespoły szatniowe. 
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HALE SPORTOWE I SALE GIMNASTYCZNE 

OBIEKTY OGÓLNOMIEJSKIE: 

ROSiR Rzeszów 

Zdjęcie 2. ROSiR Rzeszów 

 

Źródło: http://blekitna.tv/tak-powstawal-osrodek-sportu-i-rekreacji-w-rzeszowie/ 

Hala sportowa zlokalizowana jest przy ul. Pułaskiego 13 w Rzeszowie. Hala 

przystosowana jest do rozgrywek w piłkę siatkową i koszykówkę z zapleczem 

szatniowym, małą salą treningową, oraz trybuną na 730 miejsc. Pomieszczenia 

połączone są z budynkiem basenu krytego przewiązką, w której znajdują swe siedziby 

okręgowe związki sportowe. Indywidualne osoby mogą skorzystać z sauny a także wziąć 

udział w zajęciach aerobicu i callaneticsu. 

 

OBIEKTY ZLOKALIZOWANE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH 

Politechnika Rzeszowska 

Duża hala sportowa: 

 trzy pełnowymiarowe areny do zespołowych gier sportowych, 
 gabinet usprawnienia ruchowego, 
 siłownia, 
 nowo wybudowana ścianka wspinaczkowa. 
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Zdjęcie 3. Duża i mała hala sportowa 

 

Źródło: http://forumakad.pl/archiwum/2006/12/kronika.html 

Mała sala gimnastyczna:  

Sala do fitness, tenisa stołowego oraz dla zespołu pieśni i tańca PRz - "POŁONINY". 

WSPiA Rzeszów 

Zdjęcie 4. Hala sportowa i koncertowa WSPiA Rzeszów 

 

Źródło: http://www.wspia.eu/uczelnia/galeria/3108,collegium-securitatis-otwarte-dla-student-w.html 

Pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala: sportowa i koncertowa z widownią dla 350 
osób. 
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Uniwersytet Rzeszowski 
Zdjęcie 5. Hala sportowa ul. Kasprowicza 1 

 

Źródło: http://wf.ur.edu.pl/Wydzial/Dane-kontaktowe/Baza-dydaktyczna/Hala-sportowa-K.aspx 

Hala Sportowa ul. Kasprowicza 1  

 hala do zespołowych gier sportowych, 
 sala na parterze - sprzęt do akrobatyki sportowej, 
 szatnie oraz zaplecze sanitarne, 
 zmodernizowana i rozbudowana ścianka wspinaczkowa (2013r.):  

~ przeznaczenie: wspinaczka z asekuracją górną i dolną, 
~ wysokość: 7,80m, szerokość: 3,60m, 
~ wysięg przewieszenia: max 1m. 

 
Zdjęcie 6. Hala sportowa ul. Hoffmanowej 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/hale-sportowe 
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Hala sportowa ul. Hoffmanowej 

 hala do zespołowych gier sportowych, 

 szatnia oraz zaplecze sanitarne. 

 

STADIONY I BOISKA PIŁKARSKIE 

Stadion Miejski „STAL” w Rzeszowie 

Zdjęcie 7. Stadion Miejski „STAL” w Rzeszowie 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/stadiony/stadion-miejski 

Pojemność: 11 547 

Trybuny: Wschodnia (zadaszona) 4 716, Zachodnia 6 831 

Wymiary boiska głównego: 100 m X 70 m 

Tor żużlowy 

Na terenie obiektu znajdują się oddane do użytku we wrześniu 2012 r. pełnowymiarowe 

boiska rekreacyjne. Jedno z boisk pokryte jest nawierzchnią naturalną, na drugim 

natomiast znajduje się nawierzchnia syntetyczna. Kompleks boisk rekreacyjnych 

zaopatrzony jest w sztuczne oświetlenie pozwalające na korzystanie z terenu boisk 

także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Boiska dostępne są dla 

zainteresowanych w godzinach: poniedziałek - piątek 8:00 - 22:00, sobota, niedziela: 

10:00 - 19:00. 
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Stadion CWKS RESOVIA 

Zdjęcie 8. Stadion CWKS RESOVIA 

 

Źródło: http://stadiony.net/stadiony/pol/stadion_resovii 

Płyta główna 

Pojemność trybuny zadaszonej: 3420 miejsc siedzących 

Oświetlenie: brak 

Boisko: 106m x 66m 

Boczne boisko ze sztuczną nawierzchnią 

Pojemność trybuny: 350 miejsc siedzących 

Oświetlenie: 6 masztów (2000 W) 

Wymiary boiska: 98 m x 66m 

Nawierzchnia: sztuczna trawa 
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Stadion PODHALAŃCZYK w Rzeszowie 

Zdjęcie 9. Stadion PODHALAŃCZYK w Rzeszowie 

  

Źródło: http://www.21blog.wp.mil.pl/pl/30.html 

Pojemność: 500 miejsc siedzących 

Oświetlenie: brak 

Stadion KORONA 

ul. hr. A. Potockiego 9, 35-330 Rzeszów 

Stadion: pojemność - 650 miejsc  

Oświetlenie: brak  

Boisko: 110 m x 85 m 

Zdjęcie 10. Stadion KORONA w Rzeszowie 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/stadiony/korona 
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Stadion JUNAK 

ul. Stanisława Gliwy, Rzeszów 

LKS Przybyszówka 

ul. Krakowska 95, 35-213 Rzeszów 

Stadion: pojemność: 300 miejsc  

Oświetlenie: brak 

Zdjęcie 11. Stadion LKS Przybyszówka w Rzeszowie 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/stadiony/lks-przybyszowka 

LKS Biała 

ul. Głęboka 16, 35-302 Rzeszów 
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KORTY TENISOWE 

Rzeszowski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji  

- ul. Ks. Jałowego 23 a - liczba kortów 
– 4 (otwarte, mączka ceglana), 

 - ul. Wyspiańskiego - liczba kortów - 4 
(otwarte, mączka ceglana), 

 - RCS-W „PODPROMIE” - liczba 
kortów – 1 (kryty). 

  

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/korty-tenisowe 

Rzeszowskie Towarzystwo 
Tenisowe  

ul. Niedzielskiego 1 - liczba kortów - 3 
(otwarte, mączka ceglana),  

  

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/korty-tenisowe 

Park Sybiraków 

liczba kortów - 4 (2 kryte, 2 otwarte, 
mączka ceglana) 

  

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/korty-tenisowe 

Rodzinne Korty Tenisowe  

ul. Kwiatkowskiego 52 b - liczba 
kortów - 3 (2 kryte, 1 otwarty, mączka 
ceglana) 

  

 

 

Źródło: http://www.gdzienakorty.pl/korty/rzeszow-

rodzinne-korty-tenisowe-rzeszow-86.html 
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Klub Sportowy SPIN  

Rzeszów/Miłocin (Os. Baranówka IV) 
ul. Morelowa 41 - liczba kortów - 4 
(akrylowe - Nova Crylic, kryte) 

  

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/korty-tenisowe 

Gimnazjum Nr 9 

ul. Orzeszkowej 8 a - liczba kortów – 
1 (akrylowe, kryte) 

  
 

ul. Lwowska/Sudecka - liczba 
kortów - 1 (mączka ceglana, otwarte) 

  
 

ul. Strażacka - liczba kortów – 
2 (mączka ceglana, otwarte) 

  
 

Zespół Szkół Technicznych 

ul. Matuszczaka 7 - liczba kortów - 2 
(1 kryty akrylowy, 1 otwarty 
betonowy) 

  

ul. Starzyńskiego 17 – liczba kortów 
– 1 (sztuczna trawa zasypana 
piaskiem kwarcowym) 

  

 

BASENY I PŁYWALNIE 

Basen kryty i otwarty ROSIR 

Basen kryty: 

Kryta pływalnia z zapleczem technicznym posiada sześć pełnowymiarowych torów 

pływackich o głębokości od 1,20 m do 3,75 m. Hala basenu ma bezpośrednie połączenie 

z holem rekreacyjnym i zespołem niezależnych szatni z natryskami i kabinami do 

przebierania się, z których może jednocześnie korzystać 40 osób. Oprócz podstawowej 

funkcji, na basenie prowadzone są także dodatkowe zajęcia takie jak: kursy nauki 

pływania i gimnastyka w wodzie. 

  



„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku” 
 

 

27 | S t r o n a  

 

Baseny otwarte: 

Trzy baseny otwarte z zapleczem sanitarnym: 

 basen 50 m ośmiotorowy tzw. wyczynowy o maksymalnej głębokości 4,2 m 

i pojemności całkowitej 1800 m3. Do basenu przylega trybuna dwustronna 

z tarasem wypoczynkowym, 

 basen 50 m dziewięciotorowy tzw. rekreacyjny o maksymalnej głębokości 1,8 m 

i pojemności całkowitej 1400 m3, wyposażony w rynnę wodną (zjeżdżalnię) 

o długości 70 m,  

 basen dla dzieci do lat 7 tzw. brodzik o długości 15 m i maksymalnej głębokości 

0,8 m i pojemności 60 m3, wyposażony w atrakcyjną fontannę. 

Kryte pływalnie 

Kryta Pływalnia – WSK-PZL ul. Matuszczaka 7 w remoncie 

Kryta Pływalnia "DELFIN" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie, 

ul. Rejtana 30 

Kryta Pływalnia „MUSZELKA” przy Gimnazjum Nr 11, ul. Starzyńskiego 17 

Pływalnia jest wyposażona w sprzęt do nauki pływania oraz sprzęt sportowy i do gier 

zespołowych: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, obręcze do pływania pod wodą. 

Dane: 

 wymiary niecki 25 m x 12,5 m, 

 głębokość 1,35 m do 1,80 m, 

 wypłycenie dla dzieci do 0,6 m o wymiarach 2 m x 9 m, 

 temperatura wody 28 - 29,0C, 

 temperatura powietrza 29,0 - 30,0C. 

Kryta pływalnia „KARPIK” przy Zespole Szkół Nr 6 w Rzeszowie, ul. Solarza 12 

Basen o długości 25m (6 torów) i brodzik do nauki pływania dla dzieci, którego 

głębokość wynosi 90 cm. Pływalnia przystosowana jest do prowadzenia różnego 

rodzaju zajęć: nauki pływania, gimnastyki w wodzie, rekreacji wodnej. 

KĄPIELISKA 

Ul. Kwiatkowskiego 

Miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego czynne w sezonie letnim w godzinach od 

10:00 do 18:00. Posiada akwen wodny strzeżony z wydzieloną płycizną dla dzieci oraz 

miejscem dla osób pływających. Plaża z placem zabaw dla dzieci i boiskiem do gry 

w siatkówkę. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery 

wodne). Dla zmotoryzowanych możliwość skorzystania z parkingu. 
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Zalew na Wisłokiem (na wysokości Lisiej Góry). Nad zalewem znajduje się przystań 

wodna z bazą kajakową sekcji water polo Rzeszowskiego Klubu Kajakowego oraz 

najmłodszych żeglarzy UKS Hornet. W przyszłości planowane jest utworzenie ośrodka 

sportów wodnych. 

LODOWISKA SZTUCZNE 

Lodowisko sztuczne przy ul. Wyspiańskiego 24. Zamrażane, otwarte z oświetleniem 

o wymiarach 60 m x 30 m. Całość uzupełnia pawilon szatniowy i wypożyczalnia łyżew. 

Lodowisko sztuczne przy ul. Starzyńskiego 17. Zamrażane z oświetleniem o wymiarach 

20 x 30. Wyposażone w pawilon szatniowy, wypożyczalnie łyżew.  

ŚCIANY WSPINACZKOWE 

Ściana Wspinaczkowa KU AZS Politechniki Rzeszowskiej 

Wysokość: 7,5 m 

Opis: Ściana oferuje głównie wspinanie z liną zarówno na wędkę jaki i z prowadzeniem. 

Dla osób początkujących organizowane są przeszkolenia w ramach „godzin zielonych”. 

Dla osób pragnących rozwijać swoje wspinaczkowe umiejętności prowadzone są kursy 

wspinaczkowe. Obiekt jest bazą treningową sekcji wspinaczkowej AZS PRz. 

Dodatkowe wyposażenie: szatnia z prysznicem, campus, drabina Bachara, drążek, 

chwytotablica. 

Adres: ul. Poznańska 2 a, 35-959 Rzeszów 

Ściana Wspinaczkowa CSIR Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Wysokość: 8 m 

Powierzchnia: 50 m2 

Ilość stanowisk wędkowych: 5 

Opis: Ściana oferuje głównie wspinanie z liną, zarówno na wędkę jaki i z prowadzeniem. 

Nie są możliwe jednorazowe wejścia. Do wspinania z liną trzeba posiadać własny sprzęt 

asekuracyjny i podstawowe umiejętności. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć dla 

osób początkujących. Obiekt jest bazą treningową sekcji wspinaczkowej Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

Dodatkowe wyposażenie: szatnia, chwytotablica. 

Adres: ul. Kasprowicza 1, 35-310 Rzeszów,  

Centrum Wspinaczkowe BALTORO 

Administrator: Rzeszowski Klub Wysokogórski 

Adres: 35-509 Rzeszów, ul. Obrońcow Poczty Gdańskiej 11 

Wysokość: 8 m 

Powierzchnia: wspinanie z liną – 50 m2; boulder – 100 m2, bahar, system 
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Ilość stanowisk wędkowych: 5 

Adres: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11, 35-509 Rzeszów  

OŚRODKI SPORTÓW KONNYCH 

Klub Jeździecki KUCYK 

35-311 Rzeszów 

ul. Kwiatkowskiego 139 

Ośrodek Jeździecki JANIOWE WZGÓRZE 

ul. Janiowe Wzgórze 33 

36-213 Rzeszów 

tel. 17 85 12 039 

SQUASH 

Kolorowy Świat 

35-328 Rzeszów 

ul. Z. Kozienia 7 

Park Hotel 

Paderewskiego 124a 

35-328 Rzeszów 

Squash Akademia  

ul. Piłsudskiego 34  

35-001 Rzeszów 

Obiekty posiadają minimum 2 korty do gry w squash. 
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KOMPLEKSY BOISK SPORTOWYCH „ORLIK” 

Kompleks boisk sportowych ORLIK przy 
IV Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Kopernika 

ul. Batalionów Chłopskich 4 

35-036 Rzeszów  

tel. 17 748 29 00 

 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-

boisk-sportowych-orlik 

Kompleks boisk sportowych ORLIK przy 
Szkole Podstawowej Nr 13 im. św. Jana 
Kantego 

ul. Skrajna 1 

35-231 Rzeszów 

tel. 17 748 24 30 

 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-

boisk-sportowych-orlik 

Kompleks boisk sportowych ORLIK przy 
Szkole Podstawowej Nr 25 

ul. Starzyńskiego 17 

35-508 Rzeszów 

tel. 17 74 83 560 

 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-

boisk-sportowych-orlik 
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Kompleks boisk sportowych ORLIK przy 
Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów 
27 Pułku Piechoty 

35-330 Rzeszów  

ul. Słocińska 4 

tel. 17 748 36 40 

 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-

boisk-sportowych-orlik 

Kompleks boisk sportowych ORLIK przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 

35-317 Rzeszów 

ul. Budziwojska 154 

tel. 17 22 19 938 

 

 

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-

boisk-sportowych-orlik 

Orliki są otwarte od 1 marca do 30 listopada. Od 8:00 – 22:00 czynne są Orliki przy 

ul. Budziwojskiej, Starzyńskiego i Batalionów Chłopskich. Pozostałe dwa Orliki przy 

ul. Słocińskiej i Skrajnej są otwarte od 8:00 – 20:00. 

 

Dyscypliny wiodące pod kątem infrastruktury: 

 Piłka nożna 
Dyscyplina, posiadająca najbogatszą infrastrukturę w Rzeszowie. Biorąc pod uwagę 

możliwość trenowania na salach gimnastycznych rzeszowskich szkół, dodając 1 stadion 

miejski, 1 stadion URz, 5 stadionów klubów sportowych i 5 „Orlików” piłka nożna jest 

dyscypliną, która ma najlepszą infrastrukturę do trenowania. 

 Siatkówka, koszykówka. 
Kolejne po piłce nożnej dyscypliny. Możliwość trenowania w każdej rzeszowskiej szkole 

(na sali sportowej), 1 hala widowiskowo-sportowa (Podpromie), 1 sala sportowa 

(ROSIR), 5 sal uczelni wyższych plasują te dyscypliny na 2 miejscu. 
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 Pływanie 
W Rzeszowie znajduje się obecnie 3 obiekty zarządzane przez Miasto, 3 przez oświatę, 

1 prywatny (Nowa Wieś) co stanowi dobrą bazę do trenowania pływania i skoków do 

wody. 

 Tenis 
Rzeszów posiada 9 kortów tenisowych, których jest zarządcą, 4 oświata, 7 kluby 

sportowe, 9 firmy prywatne. W sumie daje to 29 kortów tenisowych. Biorąc pod uwagę 

możliwość trenowania na salach gimnastycznych (rzeszowskie szkoły) tenis jest 

ostatnią dyscypliną, której infrastruktura umożliwia swobodny dostęp do treningów 

mieszkańców Rzeszowa. 

 

3.2. Kadra szkoleniowa 

3.2.1. Zasoby kadry szkoleniowej, wyniki oraz kwalifikacje 

 

W ramach prac nad dokumentem strategii zostało przeprowadzone badanie, które 

przygotowano w dwóch formach (w obu zastosowano dokładnie ten sam 

kwestionariusz): w wersji elektronicznej CSAQ (ang. Computerized Self Administrated 

Questionnaire – skomputeryzowany samodzielny kwestionariusz) oraz tradycyjnej 

ankiety pocztowej. Link do wersji elektronicznej lub wydrukowany kwestionariusz 

zostały rozesłane do klubów i związków działających na terenie miasta Rzeszowa. 

W sumie badaniem objęto wszystkie 138, spośród których 63 podmioty udzieliły 

zwrotnie odpowiedzi. Tym samym prezentowane wyniki nie mają charakteru 

reprezentatywnego – nie było potrzeby dobierać próby badawczej, ponieważ możliwe 

było zbadanie całej populacji – w tym przypadku podmiotów działających w sferze 

sportu w Rzeszowie. 

W sumie kwestionariusz zawierał 48 zmiennych, zgrupowanych w bloki tematyczne: 

 prowadzona działalność i jej forma (sekcje sportowe, forma organizacyjna, rok 

rozpoczęcia działalności), 

 poziom uzyskiwanego wsparcia (zarówno w ostatnim roku, jak i w latach 2007-

2012; ale także dodatkowa działalność i źródła dochodu), 

 kadra trenersko-instruktorska (liczba, forma zatrudnienia), 

 kadra zawodnicza (liczba trenowanych zawodników począwszy od dzieci, przez 

młodzików, juniorów młodszych, juniorów starszych, po seniorów), 

 zawody i osiągnięcia sportowe (średnia roczna liczba zawodów dla 

poszczególnych kategorii wiekowych i wg poziomu – od wojewódzkiego po 

międzynarodowy, najważniejsze osiągnięcia sportowe w 2013 roku i w latach 

2007-2012), 

 wreszcie ewentualnie posiadana własna infrastruktura sportowa. 
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Część pytań miała charakter zamknięty, część otwarty. Poniżej znajdują się omówienia 

poszczególnych bloków tematycznych, natomiast na końcu dokumentu znajdują się 

tabele częstości stanowiące podstawę do formułowanych wniosków. W toku analizy, 

w związku z faktem, że badana była populacja a nie próba badawcza, nie wykorzystano 

miar i testów estymacyjnych (nie ma takiej potrzeby, ponieważ wyniki dotyczą 

wszystkich podmiotów). 

Prowadzona działalność i jej forma 

Jeżeli chodzi o prowadzone sekcje sportowe, to są one niezwykle zróżnicowane, 

począwszy od lekkoatletyki, przez akrobatykę i gimnastykę sportową, skoki do wody, 

pływanie, kajakarstwo klasyczne i kajaki polo, wspinaczkę wysokogórską, turystykę, 

przez kolarstwo, sporty walki, strzelectwo sportowe, po gry zespołowe: siatkówkę, 

koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną, i badmintona, tenis ziemny i stołowy, bilard oraz 

brydż czy wyścigi psich zaprzęgów. 

Tylko jeden badany podmiot zajmuje się sportem osób niepełnosprawnych – 

prowadzona jest sekcja koszykówki na wózkach. Przynajmniej tylko ten jeden w ten 

sposób zasygnalizował, że swoimi działaniami obejmuje tę kategorię sportowców. 

Nie pojawiły się natomiast właściwie sporty zimowe, choć należy pamiętać, że nie 

wszystkie objęte badaniem podmioty udzieliły odpowiedzi na temat prowadzonych 

sekcji. Do ciekawszych i dość powszechnych zjawisk należy w rzeszowskim sporcie 

zinstytucjonalizowanym łączenie różnego rodzaju sekcji w swojej działalności, czasami 

dość oryginalnie, np. sekcja pływacka wraz z karate, koszykówką, siatkówką i sekcją 

turystyczną. 

Jeżeli chodzi o formę organizacyjną, to właściwie dominują trzy: uczniowski klub 

sportowy, kluby sportowe w ewidencji miasta (ale nie UKS) i kluby sportowe 

w ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego. Ponownie, nie wszyscy reprezentanci 

objętych badaniem podmiotów udzielili odpowiedzi, niemniej jednak można przyjąć, że 

te trzy formy realizują praktycznie całość zinstytucjonalizowanego sportu w Rzeszowie. 

W badaniu ujawnił się tylko jeden wojewódzki związek sportowy i jedna organizacja 

pozarządowa. 

Poza kilkoma przypadkami podmiotów działających w dziedzinie sportu przed 1989 

rokiem, zdecydowanie można wskazać dwa czasookresy, kiedy tego typu instytucje 

powstawały – druga połowa lat 90-tych oraz lata 2008-2012. Przyjąć, więc można, że 

krajobraz rzeszowskiego sportu znakowany jest przez podmioty działające około 15-20 

lat oraz takie, które rozpoczęły działalność stosunkowo niedawno. 

Poziom uzyskiwanego wsparcia 

Właściwie w toku badania zapytano o średnią wysokość dotacji w ostatnim roku (2013) 

oraz w latach 2007-2012. Generalna konkluzja jest taka, że ostatni rok obfitował 

w średnio wyższe dotacje. Jeżeli przyjąć, że w obliczaniu średniej nie uwzględnia się tych 

podmiotów, które nie uzyskały żadnej dotacji (zadeklarowały 0) oraz nie uwzględnia się 

podmiotów, które nie udzieliły odpowiedzi, i że nie odrzuca się ekstremów w postaci 
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najniższej i najwyższej dotacji – to w 2013 roku średnia dotacja roczna dla jednego 

podmiotu z Urzędu Miasta wynosiła 14 704 zł, podczas gdy w latach 2007-2012 – 11 

631 zł (rocznie). Należy jednak pamiętać, że wyliczenia te bazują tylko i wyłącznie na 

deklaracjach objętych badaniem osób. 

Za tym wnioskiem stoi także fakt, że najniższa dotacja w okresie 2007-2012 (wg 

deklaracji) wyniosła 400 zł, podczas gdy w ostatnim roku było to 2000 zł. Najwyższa 

dotacja wyniosła 60 000 zł, ale tylko trzy podmioty uzyskały dotację wyższą niż 29 000 

zł. 

Nie są to jednak jedyne deklarowane źródła dochodu, ponieważ dodatkowo badane 

podmioty uzyskują wpływy ze składek członkowskich (88,5% wskazań) oraz od 

sponsorów (61,5% wskazań). Znacznie rzadziej są to dotacje Ministerstwa Sportu 

(26,9% wskazań) oraz przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (7,7% 

wskazań). Odsetek wskazań nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli wskazać 

więcej niż 1 odpowiedź. 

Dokonując podsumowania tej części badań, możemy stwierdzić, iż rzeszowski sport 

zinstytucjonalizowany zdominowany jest przez kluby, które powstały w drugiej połowie 

lat 90-tych lub w kilku ostatnich latach, raczej nie prowadzą działalności gospodarczej 

bazując głównie na pieniądzach uzyskiwanych ze składek członkowskich lub od 

sponsorów, spośród których tylko część (ok. 1/3 wszystkich) uzyskuje wsparcie ze 

strony Urzędu Miasta, wynoszące średnio niespełna 15 000 zł (choć poziom dotacji jest 

znacząco zróżnicowany i wzrósł w stosunku do lat poprzednich). 

Kadra trenersko-instruktorska 

W badanych podmiotach zatrudnionych jest w sumie 36 trenerów i 69 instruktorów. 

Zdarzają się podmioty, w których pracuje wyłącznie jeden trener lub jeden instruktor, 

ale zwłaszcza tam, gdzie oferowany jest szerszy wachlarz sekcji sportowych, stan 

kadrowy jest bardziej rozbudowany, a trenerzy i instruktorzy posiadają nierzadko kilka 

uprawnień równocześnie. 

Forma zatrudnienia poniekąd potwierdza kondycję finansową i sposób zorganizowania 

podmiotów sportu zinstytucjonalizowanego w Rzeszowie. 5 trenerów i 10 instruktorów 

zatrudnionych jest na etacie; 2 trenerów w niepełnym wymiarze godzin; na umowie 

zleceniu – 7 trenerów i 20 instruktorów; umowa o dzieło – 2 trenerów. Zdecydowanie 

dominuje wolontariat! 18 trenerów i 30 instruktorów działa na zasadach wolontariatu. 

Na inne formy zatrudnienia wskazano w przypadku 2 trenerów i 4 instruktorów. 

W praktyce oznacza to, że do wcześniej zaproponowanej charakterystyki podmiotów 

sportu zinstytucjonalizowanego należy dodać, że najczęściej dysponują one kadrą 

trenersko-instruktorską zaangażowaną na zasadach wolontariatu. 

Z jednej strony wskazuje to na spory potencjał drzemiący w rzeszowskich klubach 

sportowych, które bazując na indywidualnym zaangażowaniu wolontariuszy jest 

w stanie dostarczać znaczących sukcesów. Z drugiej strony to jednak spora bariera 
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w dalszym rozwoju najbardziej utytułowanych podmiotów, gdzie wyraźnie zarysowuje 

się pilna potrzeba reorganizacji stosunków pracy z trenerami i instruktorami w celu 

zwiększenia efektywności, chociażby pod względem rezultatów sportowych. 

Kadra zawodnicza 

105 trenerów i instruktorów ma w sumie pod opieką 295 dzieci, 307 młodzików, 154 

juniorów młodszych, 121 juniorów starszych oraz 263 seniorów. Wg zebranych 

deklaracji, w Rzeszowie przypada statystycznie na jednego instruktora/trenera niemal 

jedenastu zawodników. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że spośród 14 podmiotów, w których trenują dzieci, 8 (57%) 

ma pod swoją opieką nie więcej niż 16 dzieci. Jeżeli chodzi o młodzików, to wśród 18 

podmiotów 12 trenuje nie więcej niż 16 zawodników w tej kategorii wiekowej. 

W przypadku juniorów młodszych 15 podmiotów zadeklarowało, że trenuje 20 

zawodników. Podobnie ma się zresztą sytuacja z juniorami starszymi (16 trenujących 

podmiotów, a najliczniejsza grupa liczy sobie 15 zawodników). Również i seniorzy nie 

tworzą szczególnie licznych grup (poza kilkoma sekcjami sportów zespołowych) – w 10 

podmiotach na 16 w sumie trenuje nie więcej niż 16 zawodników. 

Można więc dość jednoznacznie stwierdzić, że pomimo stosunkowo licznej kadry 

zawodniczej – 1140 zawodników – rzeszowski sport zinstytucjonalizowany 

charakteryzuje się dość znacznym rozproszeniem – poszczególne kategorie wiekowe 

zawodników są stosunkowo nieliczne.  

Jeżeli przyjąć, że prężniejsze są te kluby sportowe, które prowadzą treningi dla co 

najmniej 3 kategorii wiekowych, to jest takich 17: 7 z mało licznymi grupami (poniżej 16 

zawodników), 8 z jedną liczną (powyżej 16 zawodników) i pozostałymi mało licznymi 

grupami oraz 2 z więcej niż dwoma licznymi grupami zawodników. 

Zawody i osiągnięcia sportowe 

Poniższa tabela zawiera deklarowany wykaz udziału w zawodach sportowych wśród 

podmiotów, które wzięły udział w badaniu i zdecydowały się udzielić odpowiedzi na 

pytanie dotyczące tej problematyki. 

 
Tabela 2. Deklarowana liczba zawodów/turniejów/rozgrywek w roku wg szczebla i kategorii 

wiekowych zawodników 

 Szczebel zawodów 

Kategoria wiekowa wojewódzki krajowy międzynarodowy 

dzieci 79 20 5 

młodzicy 83 47 8 

juniorzy młodsi 61 67 12 

juniorzy starsi 48 64 21 

seniorzy 38 56 20 
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Tabela ukazuje jak najbardziej naturalne rozłożenie aktywności w rozgrywkach 

w zależności od wieku. Dzieci i młodzicy najczęściej startują w zawodach na poziomie 

wojewódzkim, zresztą zawodów takich jest po prostu relatywnie najwięcej, zatem dla 

najmłodszych zawodników jest to doskonała okazja do przygotowania się do 

poważniejszych startów. Na poziomie krajowym, w poważniejszych imprezach 

sportowych, startują przede wszystkim juniorzy młodsi oraz starsi, zaś zawodnicy 

w kategorii wiekowej seniorów dominują wraz z juniorami starszymi w zawodach 

o randze międzynarodowej. 

Jest to w sumie w roku średnio 629 zawodów, turniejów i rozgrywek, w których 

reprezentowany jest rzeszowski sport. 

Wykaz konkretnych osiągnięć sportowych, które zostały zadeklarowane przez badanych 

znajduje się w załączonej w aneksie tabeli (zarówno dla 2013 roku, jak i dla lat 2007-

2012). W tym miejscu warto zaznaczyć, że 43 podmioty spośród 63 objętych badaniem 

nie wskazały żadnych osiągnięć sportowych w ostatnim roku. Podobnie zresztą, bo 41 

podmiotów, było w latach 2007-2012. 

Generalnie 38 podmiotów nie wskazało żadnych większych osiągnięć sportowych na 

przestrzeni lat 2007-2013, a 17 podmiotów zadeklarowało w tym samym okresie ważne 

dla siebie osiągnięcia sportowe. Na tym etapie waga tych osiągnięć nie jest analizowana 

– jest to zarówno sam udział w rozgrywkach np. wojewódzkich, jak i zdobycie medali 

w zawodach o randze międzynarodowej. Istotny jest raczej fakt, że tylko jedna trzecia 

rzeszowskich podmiotów sportu zinstytucjonalizowanego stara się budować sukcesy 

w dłuższej perspektywie czasowej. 

Co ważne, na skuteczność w rozgrywkach i turniejach wcale nie wpływa czas działania 

danego podmiotu, ani czy i w jakiej wysokości podmiot otrzymuje dotację z Urzędu 

Miasta. Znaczenie ma natomiast to, czy dany podmiot prowadzi więcej niż dwie-trzy 

kategorie wiekowe zawodników. Wówczas liczba osiąganych sukcesów zaczyna 

wzrastać. 

Innymi słowy, choć jest to wniosek dość banalny, im prężniejszy jest dany podmiot, tym 

skuteczniejszy jest w zakresie sukcesów sportowych. 

Jeżeli jednak wniosek ten dodamy do wcześniej wymienionych głównych cech 

zinstytucjonalizowanego rzeszowskiego sportu, to uzyskamy obraz podmiotów 

bazujących głównie na wolontariacie trenerów i instruktorów, niewielkich 

i rozproszonych pod względem kadry zawodniczej, być może aktywnych 

w zakresie udziału w różnorakich rozgrywkach na poziomie wojewódzki, 

krajowym i międzynarodowym. Jednak sukcesy sportowe osiągają tylko te 

podmioty, które prowadzą liczniejsze kategorie wiekowe i zatrudniają trenerów 

i instruktorów, czyli są zdecydowanie najprężniejsze na tle pozostałych. 
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Posiadana infrastruktura sportowa 

Charakterystykę tę dopełnia fakt, że 43 podmioty nie posiadają żadnej infrastruktury 

sportowej. Pozostałe 20 bądź jest właścicielami, bądź też wynajmuje (czasami 

nieodpłatnie) potrzebne dla bieżącej działalności pomieszczenia i urządzenia sportowe. 

Tabele częstości znajdują się w Załączniku nr 1 Strategii Rozwoju Sportu Miasta 

Rzeszowa do 2020 roku.  

3.3. Wyniki w zawodach sportowych  

Wyniki osiągane w toku rywalizacji sportowej stanowią najważniejszą składową oceny 

jakości szkolenia w poszczególnych dyscyplinach czy klubach sportowych. 

Porównywanie osiągnięć sportowych reprezentantów różnych dyscyplin sportu jest 

zagadnieniem złożonym. Przebieg współzawodnictwa w sportach indywidualnych 

i  zespołowych różni się. Także w ramach każdej z powyższych grup, występują 

odmienne uwarunkowania osiągania sukcesów sportowych. Tym co łączy rywalizację 

we współczesnym sporcie, to fakt, iż wymaga ona coraz lepszego przygotowania 

fizycznego i psychicznego, a przede wszystkich wysokich kwalifikacji technicznych 

i taktycznych. Wydaje się, że zbudowanie obiektywnego systemu (sposobu) 

porównywania osiągnięć w różnych dyscyplinach sportu, jest niemożliwe. Na czele 

hierarchii sukcesów w sporcie światowym pozostaje wygranie Igrzysk Olimpijskich, 

Mistrzostw Świata, kontynentu czy kraju. Inną sprawą jest rozgłos medialny temu 

towarzyszący, powiązany w dużym stopniu dwustronnymi relacjami  sport-biznes 

(pieniądze). Jak zauważono, zebranie wszystkich osiągnięć sportowych mieszkańców 

miasta i ich ocena jest zadaniem niezwykle złożonym. W tej sytuacji bazując na 

rozwiązaniach stosowanych na gruncie krajowym, regionalnym i w mieście Rzeszowie, 

a obejmujących ocenę osiągnięć w sporcie, służącą wyłonieniu zawodników godnych 

uhonorowania (nagrodzenia) za osiągnięte wyniki i objęcia systemem stypendiów 

sportowych, wykorzystano ustalone już kryteria do wyselekcjonowania grupy dyscyplin 

o wysokim poziomie szkolenia sportowego. Celem tego działania jest wsparcie pod 

względem merytorycznym decyzji o kierowaniu dotacji na rozwój sportu w mieście. 

Podstawowym dokumentem formalno-prawnym  funkcjonowania systemu stypendiów 

sportowych w Rzeszowie jest Uchwała Nr LXIII/1162/2013 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 

i cofania stypendiów sportowych. Jak określono w § 1 wspomnianej Uchwały, stypendia 

są przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe warunki uznania 

wyników sportowych za wysokie zostały określone w § 2 pkt. 2 Uchwały.  Są nimi 

czołowe miejsca zajęte w ściśle określonych, wyspecyfikowanych imprezach 

sportowych pod warunkiem, że rywalizowało ze sobą bezpośrednio min. 12 

zawodników w sportach indywidualnych oraz min. 8 drużyn w sportach zespołowych. 

Honorowane wysokie miejsca w imprezach obejmują: I-VI w Igrzyskach Olimpijskich, I-

III w Mistrzostwach Świata Seniorów, I-III w Pucharze Świata Seniorów, I-III 
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w Mistrzostwach Europy Seniorów, I-III w Pucharze Europy Seniorów, I-III 

w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, I-III w Mistrzostwach Świata Juniorów, I-III 

w Mistrzostwach Polski Seniorów, I-III w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, I-III 

w Mistrzostwach Europy Juniorów, I-III w Pucharze Polski Seniorów, I-III 

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, I-III w Mistrzostwach Polski Juniorów 

i Juniorów Młodszych lub w rozgrywkach ligowych seniorów w sportach drużynowych, 

jeżeli sportowiec jest członkiem zespołu: a) I klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie 

lub b) II klasy rozgrywkowej  w danej dyscyplinie, w której występuje minimum trzy 

klasy rozgrywkowe lub c) III klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie, w której 

występuje minimum pięć klas rozgrywkowych. W kolejnych warunkach określono, że 

zawodnik – stypendysta nie może ukończyć 26 roku życia oraz że jest osobą uczącą się 

w szkole lub wyższej uczelni. Ostatnie dwa warunki wyłączyły z grona potencjalnych 

stypendystów sportowców starszych.  

W przyjętej wcześniej, bo w dniu 14 grudnia 2011 roku Uchwale Nr XXII/464/2011 

Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród 

i wyróżnień dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie sportowe 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym, zastosowano identyczne kryteria uznawania 

osiągnięć (wyników) sportowych za wysokie, wyłączając z nagradzania kategorię 

juniorów młodszych.  

W oparciu o osiągnięte wysokie wyniki sportowe, Prezydent Miasta przyznał w latach 

2012-2014 sportowcom zamieszkałym w Rzeszowie stypendia sportowe. Analiza list 

przyznanych stypendiów wykazała, że najwięcej stypendystów w latach 2012-2014 

wywodziło się i wywodzi z następujących dyscyplin sportu: piłki siatkowej mężczyzn, 

piłki nożnej, akrobatyki sportowej oraz skoków do wody. Kolejną grupę stanowią 

przedstawiciele jazdy na rolkach (freestyle skating), karate tradycyjnego, lekkiej 

atletyki, kajaków polo, futsalu (halowej piłki nożnej) oraz strzelectwa. Do trzeciej 

zaliczono pozostałe dyscypliny uprawiane w Rzeszowie.  

W Uchwale Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Miasto Rzeszów, dokonano rozgraniczenia wsparcia finansowego na dotacje dla  sportu 

dzieci i młodzieży oraz na sport seniorów. Ponadto z finansowania rozwoju sportu 

wyłączono podmioty sportowe, działające w celu zysku. Powyższe rozwiązania wydają 

się racjonalne. W związku z rozdzielnym dotowaniem sportu seniorów oraz sportu 

dzieci i młodzieży ustalono, że Prezydent Miasta najwięcej stypendiów przyznał 

seniorom reprezentującym piłkę nożną, akrobatykę sportową, skoki do wody oraz futsal 

(halową piłkę nożną), zaś w sporcie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej mężczyzn, 

akrobatyce sportowej, skokach do wody i jeździe na rolkach.          

Stypendia za osiągnięcia w sporcie są także przyznawane przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego na podstawie Uchwały Nr III/24/10 Sejmiku Województwa 
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Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 roku. Jak określono w § 2 pkt 1 Uchwały, 

stypendium może być przyznane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.   

Uszczegółowienie powyższych warunków zawarte jest w § 3 pkt.4 Uchwały, gdzie za 

wysokie osiągnięcie sportowe uznano zajęcie miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski 

w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior lub jako 

członek Kadry Narodowej reprezentowanie Polski w oficjalnych zawodach. Ponadto 

przyjęto, że system stypendialny obejmuje wyłącznie dyscypliny sportu objęte 

ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ustalonym 

przez ministra ds. sportu. 

Analiza obejmująca 242 stypendia przyznane przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w latach 2010 – 2014 zawodnikom z klubów sportowych działających 

w Rzeszowie wykazała, że najwięcej stypendystów uprawiało i uprawia następujące 

dyscypliny sportu: piłkę siatkową mężczyzn, akrobatykę sportową, skoki do wody, 

karate tradycyjne, lekką atletykę oraz kajaki polo. Do drugiej grupy dyscyplin pod 

względem liczby przyznanych stypendiów należały: boks, siatkówka kobiet, zapasy 

wolne, koszykówka kobiet oraz judo. Pozostałe, nieliczne stypendia otrzymali 

przedstawiciele takich sportów jak: tenis stołowy, łucznictwo, strzelectwo, pływanie, 

kickboxing, kolarstwo i żeglarstwo. 

Analizując uwarunkowania uzyskiwania wysokich lokat w różnych dyscyplinach sportu, 

należy zauważyć większe możliwości osiągnięcia sukcesu sportowego w sportach 

o mniejszej liczbie uprawiających lub w których zawodnik w toku jednej imprezy 

mistrzowskiej rywalizuje (uczestniczy) w kilku konkurencjach sportowych. Celem 

powyższego stwierdzenia nie jest pomniejszenie rangi osiągnięć sportowych 

reprezentantów jakichkolwiek sportów. Sukces w Igrzyskach Olimpijskich czy 

mistrzostwach kraju będzie zawsze najwyższym osiągnięciem w sporcie, bez względu na 

to w jakiej dyscyplinie czy konkurencji sportowej zostanie osiągnięty.  

W oparciu o przedstawione wyżej dane oparte na kryteriach osiągnięć sportowych 

w ramach miejskiego i wojewódzkiego systemu stypendialnego najwyższy poziom 

sportowy w mieście Rzeszowie reprezentują kluby i sekcje sportowe w takich 

dyscyplinach sportu jak: piłka siatkowa mężczyzn (bez sekcji Asseco Resovia), 

akrobatyka sportowa, skoki do wody, karate tradycyjne, lekka atletyka, kajaki polo, 

a także jazda na rolkach, boks, zapasy wolne, koszykówka kobiet, piłka siatkowa kobiet, 

judo, piłka nożna, futsal oraz strzelectwo. Sukcesy sportowe są też udziałem 

reprezentantów innych dyscyplin sportu, jednak dokonują tego rzadziej.   

Selekcja dyscyplin obejmująca osiągnięty wysoki poziom sportowy w sporcie dzieci 

i młodzieży oraz seniorów oparta na miejskim i wojewódzkim systemie stypendialnym 

wykazała, iż w pierwszym z nich dominują przedstawiciele takich dyscyplin jak: piłka 

siatkowa mężczyzn, akrobatyka sportowa, skoki do wody, lekka atletyka, karate 
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tradycyjne oraz jazda na rolkach, zaś w sporcie seniorów: akrobatyka sportowa, skoki 

do wody, karate tradycyjne, futsal (piłka nożna halowa), piłka nożna i kajaki polo.  

Analizując wyselekcjonowaną w oparciu o wysokie osiągnięcia sportowe grupę 

dyscyplin, nie trudno zauważyć, że brak w niej na poziomie seniorów piłki siatkowej 

mężczyzn i kobiet czy popularnego żużla, co mogłoby wskazywać na możliwość 

wyłączenia tych dyscyplin we wsparcia finansowego miasta. Sport seniorski na wysokim 

poziomie, w tym gromadzący licznych widzów, powinien pozostawać w centrum uwagi 

władz miasta. Jest on skutecznym instrumentem promocji i utrwalania wizerunku 

miasta. Formą takiego wsparcia bywają kontakty promocyjne, których warunki są 

skorelowane z kwalifikacjami sportowców i skalą przyciągania widzów, a wydatki 

budżetowe są opłacane z budżetu na promocję miasta.   

3.3.1. Wyniki w zawodach międzyszkolnych (Na szczeblu wojewódzkim 

i w przypadku zwycięstwa, również krajowym) 

Szkoły to miejsce podstawowej edukacji sportowej, a także rozwoju sportowego 

uzdolnionych uczniów w grach sportowych, lekkiej atletyce i niektórych innych 

dyscyplinach sportu. Rywalizacja sportowa uczennic i uczniów organizowana od 

poziomu szkoły po szczebel ogólnopolski, rozwija zainteresowanie sportem, służy 

zaspokajaniu naturalnej potrzeby ruchu i współzawodnictwa młodych ludzi, a także 

doprowadza do wyselekcjonowania jednostek uzdolnionych sportowo. Wypracowany 

w ciągu wielu lat przez Szkolny Związek Sportowy system współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży, prowadzony jest w trzech kategoriach szkół tj. 

w szkołach podstawowych jako Igrzyska Młodzieży Szkolnej, w gimnazjach pod nazwą 

Gimnazjada oraz w szkołach ponadgimnazjalnych jako Licealiada. Na szczegółowy 

przebieg współzawodnictwa składają się: zawody sportowe rozgrywane na szczeblu 

szkoły w toku całego roku szkolnego w dowolnych dyscyplinach sportu zgodnie 

z tradycją i warunkami jakimi dysponuje szkoła, rozgrywki na poziomie miasta/gminy, 

które obejmują popularne w danym środowisku sporty, zawody na szczeblu rejonu oraz 

w formie półfinałów i finałów wojewódzkich wg programu ustalonego przez 

Wojewódzki Zarząd Szkolnego Związku Sportowego na podstawie wytycznych Zarządu 

Głównego SZS i opinii nauczycieli wf. Zwieńczeniem współzawodnictwa są zawody 

sportowe organizowane na szczeblu ogólnopolskim wg programu określonego przez 

Zarząd Główny SZS. Rywalizacja objęta jest ustaloną w regulaminach punktacją, która 

pozwala wyłonić najlepsze pod względem sportowym szkoły, a także sporządzić 

klasyfikację sportu szkolnego w układzie jednostek samorządu terytorialnego.  
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

Igrzyska Młodzieży Szkolnej to system współzawodnictwa sportowego obejmujący 

w całym kraju uczniów szkół podstawowych. O stanie rozwoju sportu w mieście, 

w znacznej mierze przesądza jakość prowadzenia lekcji kultury fizycznej oraz 

działalność edukacyjna w zakresie sportu, prowadzona w szkołach podstawowych. 

Obejmuje ona kształcenie cech psychomotorycznych oraz podstawowe elementy 

techniki w popularnych grach sportowych, lekkiej atletyce i w innych sportach. Okres 

nauki w szkole podstawowej to czas rozwoju zainteresowań sportowych dzieci, w tym 

rozpoczęcia regularnego treningu sportowego, a także możliwość wykorzystania 

naturalnej chęci ruchu i rywalizacji do uczestnictwa w różnych formach 

współzawodnictwa sportowego. 

Aktualnie w Rzeszowie prowadzi działalność 25 szkół podstawowych. W ramach oceny 

stanu sportu szkolnego na tym poziomie kształcenia, poddano analizie wyniki 

miejskiego współzawodnictwa sportowego szkół, organizowanego przez Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy w Rzeszowie w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 

i 2013/2014 oraz rezultaty uczestnictwa uczniów szkół podstawowych z miasta 

w rywalizacji na szczeblu województwa w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014, której organizatorem jest Podkarpacki 

Wojewódzki Zarząd Szkolnego Związku Sportowego. Ponadto odniesiono się do 

osiągnięć uczniów w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.  

Rywalizacja sportowa szkół podstawowych na terenie Rzeszowa w ramach Miejskich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej była prowadzona w następujących dyscyplinach: 

indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne mistrzostwa LA, czwórbój LA 

dziewcząt i chłopców, trójbój LA dziewcząt i chłopców, mini koszykówka dziewcząt 

i chłopców, mini siatkówka dziewcząt i chłopców, mini piłka ręczna dziewcząt 

i chłopców, mini piłka nożna, tenis stołowy dziewcząt i chłopców oraz konkurs „Baw się 

z nami”. W oparciu o informacje dostępne na stronie internetowej 

http://www.mos.rzeszow.pl/igrzyska-miejskie oraz http://starastrona.mos.rzeszow.pl 

(dostęp w dniach 1-8.10.2014) uczestnictwo szkół w poszczególnych dyscyplinach 

i konkurencjach sportowych w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 

przedstawiało się następująco: 

  

http://www.mos.rzeszow.pl/igrzyska-miejskie
http://starastrona.mos.rzeszow.pl/
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L.p. 
Nazwa dyscypliny lub 
konkurencji objętej 

współzawodnictwem 

Ilość uczestniczących szkół podstawowych 
 

Rok szkolny 
2011/2012 

Rok szkolny 
2012/2013 

Rok szkolny 
2013/2014 

1. Indywidualne biegi przełajowe 17 21 12 

2. Sztafetowe biegi przełajowe 9 10 19 

3. 
Indywidualne mistrzostwa LA 
dziewcząt 

19 21 22 

4. 
Indywidualne mistrzostwa LA 
chłopców 

19 23 22 

5. Czwórbój LA dziewcząt 12 14 13 

6. Czwórbój LA chłopców 14 14 16 

7. Trójbój LA dziewcząt 12 11 13 

8. Trójbój LA chłopców 14 14 17 

9. Mini koszykówka dziewcząt 7 9 11 

10. Mini koszykówka chłopców 8 10 15 

11. Mini piłka ręczna dziewcząt 5 6 6 

12. Mini piłka ręczna chłopców 6 9 7 

13. Mini siatkówka dziewcząt 18 15 16 

14. Mini siatkówka chłopców 16 19 19 

15. Mini piłka nożna chłopców bd 18 23 

16. Tenis stołowy dziewcząt 12 13 11 

17. Tenis stołowy chłopców 14 13 13 

18. Pływanie – sztafety 12 16 18 

19 Szachy drużynowe - - 11 

20. Konkurs „Baw się z nami” 6 6 8 

 

Jak wynika z przedstawionych danych, frekwencja szkół w poszczególnych dyscyplinach 

i konkurencjach jest zróżnicowana, przy czym generalnie wykazuje tendencję 

wzrostową. W oparciu o dane za rok szkolny 2013/2014, obliczono wskaźnik udziału 

szkół podstawowych w zawodach na szczeblu miejskim, który wyniósł 58%.  

Na podstawie lokat zajętych przez uczennice i uczniów w poszczególnych składowych 

rywalizacji i uzyskanych punktów, sporządzana jest corocznie tabela końcowa 

współzawodnictwa szkół podstawowych. Poniżej, w oparciu o wyniki z czterech 

ostatnich lat szkolnych10 sporządzono zestawienie lokat zajmowanych przez 

uczestniczące szkoły. Przedstawia się ono następująco: 

 

                                                        
10 Źródło: Klasyfikacja końcowa rzeszowskich szkół biorących udział w Miejskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej za lata szkolne 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (druk MOS Rzeszów). 
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Klasyfikacje współzawodnictwa szkół podstawowych w MIMS 

Lokata 
Rok szkolny 
2010/2011 

Rok szkolny  
2011/2012 

Rok szkolny    
2012/2013 

Rok szkolny       
2013/2014 

1. SP Nr 3 SP Nr 11 SP Nr 3 SP Nr 11 

2. SP Nr 27 SP Nr 5 SP Nr 11 SP Nr 5 

3. SP Nr 11 SP Nr 3 SP Nr 5 SP Nr 3 

4. SP Nr 17 SP Nr 9 SP Nr 2 SP Nr 10 

5. SP Nr 5 SP Nr 2 SP Nr 10 SP Nr 2 

6. SP Nr 2 SP Nr 17 SP Nr 19 SP Nr 17 

7. SP Nr 10 SP Nr 19 SP Nr 25 SP Nr 9 

8. SP Nr 24 SP Nr 23 SP Nr 27 SP Nr 19 

9. SP Nr 23 SP Nr 27 SP Nr 17 SP Nr 25 

10. SP Nr 19 SP SS.Pijarek SP Nr 9 SP Nr 27 

11. SP SS.Pijarek SP Nr 10 SP Pijarek SP Nr 7 

12. SP Nr 12 SP Nr 25 SP Nr 12 SP Nr 24 

13. SP Nr 25 SP Nr 24 SP Nr 13 SP SS.Pijarek 

14. SP Nr 22 SP Nr 22 SP Nr 24 SP Nr 12 

15. SP Nr 9 SP Nr 7 SP Nr 6 SP Nr 8 

16. SP Nr15 SP Nr 28 SP Nr 23 SP Nr 22 

17. SP Nr 7 SP Nr 8 SP Nr 8 SP Nr 6 

18. SP Nr1 SP Nr 6 SP Nr 22 SP Nr 28 

19. SP Nr 13 SP Nr 4 SP Nr 28 SP Nr 23 

20. SP Nr 28 SP Nr 13 SP Nr 7 SP Nr 13 

21. SP Nr 16 SP Nr 12 SP Nr 16 SP Nr 15 

22. SP Nr 6 SP Nr 1 SP Nr 1 SP Nr 4 

23. 
 

SP Nr 8 SP Nr 15 SP Nr 15 SP Nr 14 

24. 
 

SP Nr 4 SP Nr 16 SP Nr 4 SP Nr 16 

25. SP Nr 14 SP Nr 14 SP Nr 14 SP Nr 1 

 

Przedstawione zestawienie pozwala na wskazanie szkół podstawowych wykazujących 

aktywność i efektywność w edukacji sportowej. Jest ona w części determinowana 

warunkami do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz liczebnością uczniów 

w szkole, jednakże wiodącą rolę odgrywają nauczyciele i pro sportowa orientacja 

dyrekcji szkoły.  

Uczniowie szkół podstawowych z Rzeszowa, aktywnie uczestniczyli w zawodach 

objętych Igrzyskami Młodzieży Szkolnej na ponadmiejskich szczeblach rywalizacji. 

Program IMS na szczeblu województwa w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 

i 2011/2012 obejmował następujące dyscypliny i konkurencje sportowe: indywidualne 
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biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne mistrzostwa w lekkiej 

atletyce (LA), czwórbój LA, trójbój LA, mini koszykówkę, mini siatkówkę, mini piłkę 

ręczną, mini piłkę nożną, mini unihokej, pływanie – sztafety, tenis stołowy, badminton, 

szachy w drużynie, gimnastykę, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo biegowe, konkurs 

„baw się z nami”. W roku szkolnym 2012/2013 wycofano z programu sztafetowe biegi 

przełajowe, zaś włączono dyscypliny dodatkowe nie zaliczane do wyników 

współzawodnictwa i wg takiego programu prowadzono rywalizację w kolejnych latach. 

W wyniku współzawodnictwa sportowego przeprowadzonego na poziomie 

województwa w roku szkolnym 2009/201011, sklasyfikowanych zostało 758. szkół 

podstawowych, z czego 25 to szkoły z Rzeszowa. Osiągnęły one następujące rezultaty: 

SP11 - 22 lokata, SP3 - 27 lokata, SP27 - 32 lokata, SP12 - 34 lokata, SP17 - 58 lokata 

i SP10 - 76 lokata. Pozostałe szkoły uplasowały się powyżej setnego miejsca. 

W klasyfikacji gmin miasto Rzeszów zajęło 3 miejsce, przy czym najwyższe osiągnięcia 

zanotowano w gimnastyce, gdzie czołowe lokaty uzyskały rzeszowskie szkoły Nr 12, 10 

i 3. W Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej uczniowie SP27 zajęli 1 miejsce 

w sztafecie 4x100 m. 

W podsumowaniu wyników IMS w roku szkolnym 2010/201112 sklasyfikowano 747 

szkół z terenu województwa podkarpackiego. W rywalizacji uczestniczyło 27 szkół 

z Rzeszowa. Najwyższe miejsca zajęły: 26. SP11, 34. SP17, 36. SP27, 40. SP12, 53. SP3, 

55. SP10, 62. SP22, 85. SP23 i 88. SP5. Pozostałe szkoły nie zostały sklasyfikowane 

wśród pierwszych stu szkół. W klasyfikacji gmin miasto Rzeszów zajęło 1 lokatę. 

Czołowe lokaty w województwie zajęły rzeszowskie szkoły Nr10, 12, 3, 11 i 27 

w gimnastyce, zaś rywalizację mini siatkówki chłopców wygrała SP22.      W rywalizacji 

Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej uczniowie SP22 zajęli 3 miejsce w mini 

siatkówce, zaś sztafeta 4x100 m chłopców z SP27 – 8 miejsce. 

W roku szkolnym 2011/2012 w IMS uczestniczyli uczniowie 746 szkół z terenu 

województwa, a wśród nich uczniowie 27 szkół podstawowych z Rzeszowa13. 

W klasyfikacji końcowej najwyższe miejsca zajęły: 16. SP3, 21. SP11, 37. SP5, 52. SP12, 

59. SP17, 64. SP27, 67. SP10, 82. SP2, 97. SP22. Pozostałe szkoły zajęły dalsze lokaty. 

W rywalizacji gmin, Rzeszów zajął 1 miejsce, a najwyższe osiągnięcia zanotowano 

w gimnastyce, gdzie czołowe miejsca uzyskały SP Nr 12, 3, 27 i 10 oraz w mini siatkówce 

chłopców gdzie 3 miejsce zajęła SP3. W Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 

uczniowie SP27 zajęli 7 miejsce w sztafecie szwedzkiej.  

                                                        
11Wyniki współzawodnictwa sportowego 2009/2010 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2010/2011, Rzeszów, wrzesień 2010. 
12Wyniki współzawodnictwa sportowego 2010/2011 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2011/2012, Rzeszów, wrzesień 2011. 
13Wyniki współzawodnictwa sportowego 2011/2012 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2012/2013, Rzeszów, wrzesień 2012. 
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Wyniki Igrzysk Młodzieży Szkolnej za rok szkolny 2012/201314 wykazały, że 

sklasyfikowano w nich 698 szkół podstawowych z terenu województwa, w tym 26 szkół 

z Rzeszowa. Najwyższe lokaty stały się udziałem następujących placówek: SP3 - 7 lokata, 

SP27 - 19 lokata, SP12 - 37 lokata, SP11 - 43 lokata, SP5 - 48 lokata, SP17 - 66 lokata. 

Pozostałe szkoły zajęły lokaty poza pierwszą setką szkół. W klasyfikacji gmin miasto 

Rzeszów zajęło 1 miejsce. Czołowe lokaty szkoły z Rzeszowa zajęły: w trójboju 

lekkoatletycznym chłopców (3 m. – SP5), w mini koszykówce dziewcząt (2 m. – SP28), 

mini siatkówce chłopców (1m. – SP3), tenisie stołowym chłopców (1 m. – SP27) oraz 

w gimnastyce (1 m. – SP12 i SP3, 2 m. – SP – 27). W Ogólnopolskich Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej uczniowie SP3 zajęli 2 miejsce w mini siatkówce, zaś tenisiści 

stołowi z SP27 – 5 miejsce. 

W podsumowaniu wyników IMS w roku szkolnym 2013/201415, sklasyfikowano 700 

szkół z terenu województwa podkarpackiego. W rywalizacji uczestniczyło 26 szkół 

z Rzeszowa. Najlepsze miejsca zajęły następujące szkoły: 12. SP11, 17. SP27, 31. SP2, 39. 

SP3, 45. SP12, 46. SP5, 55. SP17. Pozostałe szkoły nie zostały sklasyfikowane wśród 

pierwszych stu szkół w województwie. Miasto Rzeszów wygrało współzawodnictwo 

w klasyfikacji gmin. W rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach, wysokie lokaty 

w województwie zajęły: w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt – 1 m. SP11, w mini 

siatkówce dziewcząt i chłopców – 3 m. SP17 i SP11, w tenisie stołowym chłopców – 1 m. 

SP27 oraz w gimnastyce dz. i chł. – 1 m. – SP27 i SP12, 2 m. – SP2 oraz 3 m. SP3. 

W Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej tenisiści stołowi z SP27 zajęli 

6 miejsce.  

Ocena sportu szkolnego w szkołach podstawowych w Rzeszowie na podstawie 

dostępnych danych obejmujących współzawodnictwo w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. 

W oparciu o uczestnictwo i wyniki osiągnięte przez uczennice i uczniów szkół 

podstawowych z miasta we współzawodnictwie w ramach systemu Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej stwierdza się, że: 

 Współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych na szczeblu miasta jest 

prowadzone w dyscyplinach i konkurencjach sportowych w dużej mierze 

zgodnych z programem rywalizacji wojewódzkiej. W mieście podtrzymano 

rywalizację w sztafetowych biegach przełajowych (wycofaną z programu 

wojewódzkiego od roku szkolnego 2012/2013).  Niektóre z konkurencji 

sportowych (np. łyżwiarstwo sprawnościowe, badminton) nie są umieszczane 

                                                        
14Wyniki współzawodnictwa sportowego 2012/2013 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2013/2014, Rzeszów, wrzesień 2013. 
 
15 Wyniki współzawodnictwa sportowego 2013/2014 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2014/2015, Rzeszów, wrzesień 2014. 
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w Kalendarzu Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, lub są organizowane poza 

Kalendarzem Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej ze względu na znikome 

zainteresowanie szkół i warunki pogodowe.  Nie są rozgrywane zawody 

w gimnastyce i narciarstwie biegowym. 

 Najwyższą popularnością mierzoną liczbą szkół uczestniczących w rywalizacji na 

szczeblu miasta cieszą się: mini piłka nożna chłopców, zawody lekkoatletyczne 

(indywidualne mistrzostwa w LA) oraz mini siatkówka chłopców. 

 Mało popularne jest współzawodnictwo w mini piłce ręcznej dziewcząt 

i chłopców, w konkursie „Baw się z nami” oraz w szachach, mini koszykówce 

dziewcząt i tenisie stołowym dziewcząt. 

 W rywalizacji szkół podstawowych na szczeblu województwa szkoły z Rzeszowa 

nie wykazują wysokiego usportowienia. W okresie ostatnich 5 lat, najwyższą 

7. lokatę uzyskała w roku szkolnym 2012/2013 szkoła podstawowa Nr 3, 

a średnio tylko 8 szkół z 25 działających w mieście, zajmuje miejsca w pierwszej 

setce współzawodnictwa obejmującego ponad 700 placówek w województwie, 

ulegając wielu szkołom wiejskim. 

 Szkoły z Rzeszowa zdecydowanie przewodzą wojewódzkiej rywalizacji 

w gimnastyce oraz zajmują wysokie lokaty w takich dyscyplinach jak: mini 

siatkówka chłopców, konkurencje lekkoatletyczne, tenis stołowy chłopców, mini 

siatkówka dziewcząt i mini koszykówka dziewcząt.  

 Oprócz roku szkolnego 2009/2010, kiedy miasto zajęło 3 miejsce w rywalizacji 

gminnej, w kolejnych latach wygrywa tę klasyfikację, głównie dzięki ilości 

działających w mieście szkół, jak również zdecydowanej dominacji w gimnastyce, 

 W rywalizacji ogólnopolskiej IMS, uczniowie szkół podstawowych z Rzeszowa 

odnosili sukcesy w konkurencjach lekkoatletycznych oraz w mini siatkówce 

chłopców. Zajmują także wysokie lokaty w tenisie stołowym chłopców. 

 Do grona szkół podstawowych, które prowadzą efektywną edukację sportową 

i wykazują aktywność w sporcie należą: SP 3, SP 11, SP 5, SP 17, SP 2, SP 10, SP 

27, SP 22, SP 9 i SP 12, co nie wyklucza pojedynczych osiągnięć sportowych 

uczennic i uczniów z pozostałych szkół. 

W oparciu o zebrane materiały generalna ocena stanu sportu szkolnego w szkołach 

podstawowych w mieście nie może być wysoka. Jak już wcześniej podkreślono, okres 

nauki w szkołach podstawowych, to czas wszechstronnej edukacji sportowej i rozwoju 

zainteresowań sportowych dziecka. Jednym z priorytetowych działań w zakresie 

rozwoju sportu na etapie szkoły podstawowej powinien być masowy udział uczennic 

i uczniów w szkolnych imprezach sportowych, a następnie uczestnictwo w miejskim 

współzawodnictwie sportowym. Tak się jednak nie dzieje. Dowodzi tego fakt, iż w wielu 

dyscyplinach w ramach miejskich IMS uczestnictwo w niewielkim stopniu przekracza 

50% stanu szkół w Rzeszowie, a w niektórych jest mniejsze. Odnosząc się do wyników 

osiąganych w rywalizacji sportowej IMS na poziomie województwa podkarpackiego i na 

szczeblu ogólnopolskim, szkoły z Rzeszowa generalnie ustępują szkołom z takich m.in. 

miast jak Sanok, Przemyśl czy Tarnobrzeg. Zarysowana poprzez osiągane wyniki 
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specjalizacja sportowa rzeszowskich szkół obejmuje: gimnastykę, siatkówkę chłopców 

i konkurencje lekkoatletyczne, a następnie siatkówkę dziewcząt, tenis stołowy chłopców 

i koszykówkę dziewcząt. W pozostałych dyscyplinach objętych rywalizacją 

międzyszkolną, efektywność szkolenia sportowego w szkołach podstawowych 

w mieście jest niewysoka.  

Rekomendacje szczegółowe do Strategii rozwoju sportu w Rzeszowie, obejmujące sport 

szkolny na poziomie szkół podstawowych: 

 zmodyfikowanie (lub ustalenie) na szczeblu każdej szkoły podstawowej 

regulaminu i przeprowadzanie Szkolnych Igrzysk Sportowych (wraz 

z przekazaniem komunikatu końcowego do Urzędu Miasta i Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego), obejmujących zwłaszcza rywalizację klas młodszych (od 

II do IV), a opartą głównie na grach i zabawach ruchowych angażujących całą 

klasę, 

 ustalenie obowiązku udziału każdej szkoły podstawowej w Igrzyskach Miejskich, 

w minimum 75% dyscyplin lub konkurencji objętych rywalizacją, albo 

zmodyfikowanie systemu punktacji w taki sposób, aby obejmował składową 

ilościową (punkty za udział) i jakościową (za zajęte miejsce), co łącznie będzie 

stanowiło o lokacie szkoły we współzawodnictwie, 

 rozważenie zmian w programie Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

obejmujących wprowadzenie rywalizacji w elementach gimnastyki dzieci małych 

(kl. II-III) oraz badmintonie lub piłce nożnej dziewcząt, kosztem np. sztafetowych 

biegów przełajowych, 

 wprowadzenie zajęć SKS w mini grach sportowych (do rozważenia także mini 

piłka nożna dziewczynek) w klasach III szkoły podstawowej.  

Gimnazjada 

Gimnazjada zgodzie z przyjętą nazwą stanowi formę współzawodnictwa sportowego 

uczniów szkół gimnazjalnych od szczebla miejskiego (gminnego) po ogólnopolski. 

Aktualnie w Rzeszowie działalność edukacyjną prowadzi 18 gimnazjów. Na poziomie 

miasta organizatorem rywalizacji sportowej w ramach Gimnazjady jest Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy. Obejmuje ona następujące dyscypliny i konkurencje sportowe: 

indywidualne mistrzostwa LA, sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne biegi 

przełajowe, liga LA dziewcząt, liga LA chłopców, czwórbój LA dziewcząt, czwórbój LA 

chłopców, szachy drużynowe, koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, siatkówka 

dziewcząt, siatkówka chłopców, piłka ręczna dziewcząt, piłka ręczna chłopców, piłka 

nożna dziewcząt, piłka nożna chłopców, pływanie dziewcząt i chłopców, tenis stołowy 

dziewcząt, tenis stołowy chłopców, unihokej dziewcząt, unihokej chłopców, tenis 

ziemny dziewcząt, tenis ziemny chłopców.  
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W oparciu o informacje udostępnione przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

w Rzeszowie16 uczestnictwo szkół w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach 

sportowych w ostatnich trzech latach szkolnych przedstawiało się następująco: 

L.p. 
Nazwa dyscypliny lub 
konkurencji objętej 

współzawodnictwem 

Ilość uczestniczących gimnazjów 

Rok szkolny 
2011/2012 

Rok szkolny 
2012/2013 

Rok szkolny 
2013/2014 

1. Indywidualne biegi przełajowe 13 16 17 

2. Sztafetowe biegi przełajowe 15 9 21 

3. 
Indywidualne mistrzostwa LA 
dziewcząt 

19 14 18 

4. 
Indywidualne mistrzostwa LA 
chłopców 

19 15 18 

5. Liga LA dziewcząt 10 12 11 

6. Liga LA chłopców 9 13 10 

7. Koszykówka dziewcząt 5 7 8 

8. Koszykówka chłopców 8 8 9 

9. Piłka ręczna dziewcząt 7 7 7 

10. Piłka ręczna chłopców 7 7 8 

11. Siatkówka dziewcząt 12 11 11 

12. Siatkówka chłopców 12 13 12 

13. Piłka nożna dziewcząt 5 8 6 

14. Piłka nożna chłopców 16 15 15 

15. Pływanie - sztafety 9 8 9 

16. Tenis stołowy dziewcząt 10 11 19 

17. Tenis stołowy chłopców 14 14 19 

18. Unihokej dziewcząt 5 5 5 

19. Unihokej chłopców 5 5 5 

20. Szachy drużynowe - 5 11 

21. Tenis ziemny dziewcząt - 3 7 

22. Tenis ziemny chłopców - 4 11 

Źródło: Strony internetowe http://www.mos.rzeszow.pl/igrzyska-miejskie i 

http://starastrona.mos.rzeszow.pl/ (dostęp w dniach 1 - 8.10.2014) oraz sprawozdania z rocznej 

działalności MOS. 

 

Jak wynika z przedstawionych danych, uczestnictwo szkół w poszczególnych 

dyscyplinach czy konkurencjach objętych rywalizacją międzyszkolną miało charakter 

zróżnicowany. W większości z nich frekwencja cechuje się stabilnością lub ulega 

nieznacznej poprawie. Na podstawie danych za rok szkolny 2013/2014, obliczono 

wskaźnik udziału szkół gimnazjalnych w zawodach na szczeblu miejskim, który wyniósł 

66 %.  
                                                        
16  

http://www.mos.rzeszow.pl/igrzyska-miejskie
http://starastrona.mos.rzeszow.pl/
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W oparciu o ustalony regulamin współzawodnictwa sportowego, sporządzana jest 

corocznie „sportowa” klasyfikacja gimnazjów w mieście. Lokaty poszczególnych szkół 

gimnazjalnych w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 

prezentuje poniższa tabela. 

Współzawodnictwo szkół w Gimnazjadzie na szczeblu miasta Rzeszowa 

Lokata 
Rok szkolny 
2010/2011 

Rok szkolny    
2011/2012 

Rok szkolny 
2012/2013 

Rok szkolny     2013 
/2014 

1. Gimnazjum Nr 7 Gimnazjum Nr 7 Gimnazjum Nr 9 Gimnazjum Nr 9 

2. Gimnazjum Nr 9 Gimnazjum Nr 9 Gimnazjum Nr 10 Gimnazjum Nr 7 

3. Gimnazjum Nr 5 Gimnazjum Nr 10 Gimnazjum Nr 7 Gimnazjum Nr 10 

4. Gimnazjum Nr 8 
Gimnazjum SS. 

Prezentek im. JPII 
Gimnazjum Nr 8 

Gimnazjum SS. 
Prezentek im. JPII 

5. Gimnazjum Nr 10 Gimnazjum Nr 8 
Gimnazjum SS 

Prezentek im.JP II 
Gimnazjum Nr 2 

6. Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 8 

7. Gimnazjum Nr 1 
Gimnazjum 
Sportowe 

Gimnazjum Nr 2 
Gimnazjum 
Sportowe 

8. 
Gimnazjum SS. 

Prezentek im. JPII 
Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 1 

9. 
Gimnazjum 
Sportowe 

Gimnazjum Nr 1 
Gimnazjum 
Sportowe 

Gimnazjum Nr 6 

10. Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 12 
Gimnazjum Sióstr 

Pijarek 
Gimnazjum Sióstr 

Pijarek 

11. Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 5 Gimnazjum Nr 5 Gimnazjum Nr 12 

12. Gimnazjum Nr 13 Gimnazjum Nr 11 Gimnazjum Nr 11 Gimnazjum Nr 5 

13. Gimnazjum Nr 12 Gimnazjum Nr 13 Gimnazjum Nr 12 Gimnazjum Nr 11 

14. Gimnazjum Nr 14 
Gimnazjum Sióstr 

Pijarek 
Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 13 

15. Gimnazjum Nr 11 Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 14 Gimnazjum Nr 14 

16. Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 14 Gimnazjum Nr 13 Gimnazjum Nr 3 

17.  Gimnazjum Nr 4 
Gimnazjum   
Plastyczne 

Gimnazjum 
Plastyczne 

18.  
Gimnazjum 
Plastyczne 

 Gimnazjum Nr 17 

Źródło: Klasyfikacja końcowa rzeszowskich szkół biorących udział w Miejskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej za lata szkolne 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (druk MOS Rzeszów). 

 

W oparciu o przedstawioną tabelę, można określić aktywność i efektywność 

uczestnictwa poszczególnych gimnazjów w systemie współzawodnictwa sportowego 

uczniów w mieście. Na osiągane w rywalizacji wyniki, oprócz kompetencji 

i zaangażowania nauczycieli wf, stanu bazy sportowej szkoły i liczebności uczniów, ma 

już wpływ regularny trening uczniów w sekcjach sportowych MOS lub klubach 

sportowych w mieście. 
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Uczniowie gimnazjów z Rzeszowa, uczestniczyli w rywalizacji ponadmiejskiej 

organizowanej przez Podkarpacki Wojewódzki Zarząd Szkolnego Związku Sportowego. 

Program rywalizacji sportowej gimnazjów na szczeblu województwa w latach szkolnych 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 obejmował następujące dyscypliny: indywidualne 

biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne mistrzostwa w LA, ligę LA, 

koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną chłopców, unihokej, tenis stołowy, 

pływanie, badminton, szachy, gimnastykę, aerobik, łyżwiarstwo szybkie i narciarstwo 

biegowe. Od roku szkolnego 2012/2013 z programu rywalizacji wycofano biegi 

przełajowe, natomiast dodano dyscypliny dodatkowe nie zaliczane do wyników 

współzawodnictwa i wg takiego programu prowadzono rywalizację w kolejnych latach. 

W roku szkolnym 2009/2010 w Gimnazjadzie sklasyfikowano w województwie 478 

szkół, wśród których było 18 gimnazjów z Rzeszowa17. Najwyższe lokaty w rywalizacji 

zajęły: Gimnazjum Sportowe – 12. miejsce, Gimnazjum Nr 9 – 17. miejsce, Gimnazjum Nr 

7 – 28. miejsce, Gimnazjum Nr 8 – 57. miejsce, Gimnazjum Nr 2 – 60. miejsce, Gimnazjum 

Nr 5 – 63. miejsce, Gimnazjum SS Prezentek im.JP II – 92. miejsce oraz Gimnazjum Nr 1 – 

98. miejsce. Pozostałe gimnazja zajęły dalsze miejsca. W klasyfikacji gmin miasto 

Rzeszów zajęło 2. lokatę za Przemyślem. Czołowe lokaty w województwie osiągnięto 

w: gimnastyce - Gimnazja Nr 9, Sportowe i Nr 8, w siatkówce dziewcząt i chłopców - 

Gimnazjum Sportowe (1. i 2. m.), w koszykówce dziewcząt - Gimnazjum Nr 5 (2. m.) oraz 

w piłce ręcznej chł. - Gimnazjum Nr 2 (2. m.). W Gimnazjadzie Ogólnopolskiej, 

Gimnazjum Sportowe zajęło 5. m. w sztafecie szwedzkiej oraz 7. m. w siatkówce 

dziewcząt. 

W wojewódzkim współzawodnictwie sportowym gimnazjów w roku szkolnym 

2010/201118 uczestniczyło 480 szkół gimnazjalnych, w tym 16 z Rzeszowa. Gimnazja 

z miasta zajęły następujące miejsca: 9. Gimnazjum Sportowe, 18. Gimnazjum Nr 7, 22. 

Gimnazjum Nr 9, 39. Gimnazjum Nr 8, 49. Gimnazjum Nr 5 i 63. Gimnazjum Nr 

1. Pozostałe gimnazja zajęły lokaty poza pierwszą setką szkół. Miasto Rzeszów wygrało 

klasyfikacje gmin w rywalizacji gimnazjów. Najwyższe osiągnięcia w wojewódzkiej 

rywalizacji osiągnęły: w gimnastyce dz. i chł. – Gimnazjum Sportowe (1. i 2. m) 

i Gimnazja Nr 9 (2. m.) i Nr 8 (3. m.), w siatkówce chłopców i dziewcząt – Gimnazjum 

Sportowe (1. i 3. m.), w koszykówce dziewcząt – Gimnazjum Nr 5 (2. m.). W rywalizacji 

ogólnopolskiej Gimnazjum Sportowe wygrało rozgrywki w siatkówce chłopców oraz 

zajęło 16. m. w sztafecie szwedzkiej chłopców. 

                                                        
17Wyniki współzawodnictwa sportowego 2009/2010 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2010/2011, Rzeszów, wrzesień 2010. 
 
18Wyniki współzawodnictwa sportowego 2010/2011 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2011/2012, Rzeszów, wrzesień 2011. 
 



„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku” 
 

 

51 | S t r o n a  

 

W roku szkolnym 2011/2012 w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym 

gimnazjów uczestniczyły 472. szkoły, w tym 18 z Rzeszowa19. Najwyższe lokaty zajęte 

przez gimnazja z miasta, to: 9. – Gimnazjum Sportowe, 10. – Gimnazjum Nr 7, 19. - 

Gimnazjum Nr 9, 57. – Gimnazjum Nr 8, 83. – Gimnazjum Nr 1 oraz 98. – Gimnazjum Nr 

10. Pozostałe gimnazja zajęły dalsze miejsca. W klasyfikacji gmin miasto Rzeszów zajęło 

1 lokatę. Czołowe lokaty w województwie zajęły: w gimnastyce dz. i chł. – Gimnazjum 

Sportowe (1. i 2. m), Gimnazjum Nr 9 (2. m.) i Gimnazjum Nr 8 (3. m.), w siatkówce 

chłopców i dziewcząt – Gimnazjum Sportowe (1. i 2. m.), w koszykówce dziewcząt – 

Gimnazjum Nr 9 (3. m.). W rywalizacji ogólnopolskiej Gimnazjum Sportowe zajęło 12. m. 

w piłce siatkowej chłopców.  

We współzawodnictwie wojewódzkim w roku szkolnym 2012/2013, wzięło udział 450 

gimnazjów, w tym 17 z Rzeszowa20. Na podstawie uzyskanych wyników sportowych 

zostały one sklasyfikowane na następujących lokatach: 8. Gimnazjum Sportowe, 10. 

Gimnazjum Nr 7, 18. Gimnazjum Nr 9, 67. Gimnazjum Nr 10, 68. Gimnazjum Nr 1 oraz 

69. Gimnazjum Nr 8. Pozostałe gimnazja z Rzeszowa zajęły lokaty poza pierwszą setką 

szkół. W klasyfikacji gmin miasto Rzeszów zajęło 1 miejsce. Czołowe lokaty 

w województwie zajęły: w gimnastyce dz. i chł. – Gimnazjum Sportowe (1. i 1. m.) 

i Gimnazja Nr 9 (2. m. dz.) oraz Nr 8 (3. m. dz.), w siatkówce chłopców i dziewcząt – 

Gimnazjum Sportowe (1. i 2. m.), w koszykówce dziewcząt – Gimnazjum Nr 7 (2. m.) 

oraz w pływaniu chł. – Gimnazjum Nr 7 (3. m.). W rywalizacji Gimnazjady 

Ogólnopolskiej, Gimnazjum Sportowe zajęło 2. m. w piłce siatkowej chłopców. 

W roku szkolnym 2013/2014 w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym 

gimnazjów uczestniczyły 462 szkoły, w tym 17 z Rzeszowa21. Gimnazja z miasta zajęły 

następujące miejsca: 5. Gimnazjum Sportowe, 6. Gimnazjum Nr 7, 12. Gimnazjum Nr 9, 

51. Gimnazjum Nr 8, 73. Gimnazjum Nr 1 oraz 91. Gimnazjum Nr 2. Pozostałe gimnazja 

zajęły dalsze miejsca. W klasyfikacji gmin miasto Rzeszów zajęło 1 lokatę. Wysokie 

miejsca w województwie zajęły: w gimnastyce dz. i chł. – Gimnazjum Sportowe (2. i 2. 

m) oraz Gimnazja Nr 9 (1. m. dz.) i Nr 8 (3. m.dz.), w siatkówce chłopców i dziewcząt – 

Gimnazjum Sportowe (1. i 3. m.), w koszykówce dziewcząt – Gimnazjum Nr 7 (1. m.), 

w pływaniu chł. – Gimnazjum Nr 7 (1. m.) oraz w lidze LA dz.- Gimnazjum Sportowe 

(3. m). W rywalizacji ogólnopolskiej, Gimnazjum Sportowe zajęło 3 m. w piłce siatkowej 

                                                        
19Wyniki współzawodnictwa sportowego 2011/2012 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2012/2013, Rzeszów, wrzesień 2012. 
 
20Wyniki współzawodnictwa sportowego 2012/2013 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2013/2043, Rzeszów, wrzesień 2013. 
  
21 Wyniki współzawodnictwa sportowego 2013/2014 (w) Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
Kuratorium Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2014/2015, Rzeszów, wrzesień 2014. 
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chłopców, a Gimnazjum Nr 7 – 5. m. w tenisie stołowym chł. oraz 9. m. w koszykówce 

dziewcząt. 

Ocena sportu szkolnego w szkołach gimnazjalnych w Rzeszowie na podstawie 

dostępnych danych obejmujących współzawodnictwo w ramach Gimnazjady 

Na podstawie uczestnictwa i wyników osiągniętych przez uczennice i uczniów 

rzeszowskich gimnazjów we współzawodnictwie w ramach współzawodnictwa 

sportowego szkół o nazwie Gimnazjada stwierdza się, że: 

 Współzawodnictwo sportowe szkół gimnazjalnych na szczeblu miasta jest 

prowadzone w dyscyplinach i konkurencjach sportowych w dużej mierze 

zgodnych z programem rywalizacji wojewódzkiej. W mieście podtrzymano 

rywalizację w sztafetowych biegach przełajowych (wycofaną z programu 

wojewódzkiego od roku szkolnego 2012/2013) oraz wprowadzono nowe 

dyscypliny: piłkę nożną dziewcząt i tenis ziemny dziewcząt i chłopców. Nie są 

natomiast rozgrywane zawody w gimnastyce, w aerobiku, w badmintonie oraz 

w łyżwiarstwie szybkim i narciarstwie biegowym.  

 Najwyższą popularnością mierzoną liczbą gimnazjów uczestniczących 

w rywalizacji na szczeblu miasta, cieszą się: zawody lekkoatletyczne (sztafetowe 

biegi przełajowe, indywidualne mistrzostwa i wieloboje), tenis stołowy oraz piłka 

nożna chłopców. 

 Mało popularne jest współzawodnictwo w: piłce nożnej dziewcząt, unihokeju 

dziewcząt i chłopców oraz piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.  

 W rywalizacji gimnazjów na szczeblu województwa, spośród szkół z Rzeszowa 

poza Gimnazjum Sportowym, które regularnie lokuje się w pierwszej dziesiątce 

szkół, dobre wyniki osiągają także gimnazja jak: Nr 7 i Nr 9. Z pozostałych, tylko 

części udaje się uplasować w pierwszej setce spośród ponad 450 szkół 

gimnazjalnych w województwie.  

 Oprócz roku szkolnego 2009/2010, kiedy miasto zajęło 2. miejsce w rywalizacji 

gminnej, w kolejnych latach wygrywa tę klasyfikację, głównie poprzez ilość 

sklasyfikowanych szkół. Odnosząc się do stanu sportu gimnazjalnego 

w Rzeszowie poprzez lokaty zajmowane w Gimnazjadzie, lepsze rezultaty 

osiągają szkoły z takich miast jak Przemyśl, Dębica czy Krosno.  

 Gimnazja z Rzeszowa zdecydowanie przewodzą wojewódzkiej rywalizacji 

w gimnastyce oraz w siatkówce chłopców i dziewcząt, a także osiągają dobre 

wyniki w koszykówce dziewcząt.  

 W rywalizacji ogólnopolskiej uczniowie szkół gimnazjalnych z Rzeszowa 

zanotowali wysokie osiągnięcia sportowe w siatkówce chłopców, a także liczące 

się wyniki w siatkówce dziewcząt, tenisie stołowym chłopców, sztafecie 

szwedzkiej oraz koszykówce dziewcząt. 

 Do grupy gimnazjów o dobrym poziomie usportowienia i jakości szkolenia 

oprócz Gimnazjum Sportowego, należy zaliczyć szkoły: Gimnazjum Nr 7, 

Gimnazjum Nr 9, Gimnazjum Nr 8 i Gimnazjum Nr 10. 
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Analiza zebranych danych potwierdziła zdiagnozowany już w przypadku szkół 

podstawowych stan pewnej marginalizacji aktywności sportowej szkół w Rzeszowie. 

Jego przejawem jest niskie uczestnictwo w rywalizacji objętej Gimnazjadą w mieście. 

W wielu popularnych grach zespołowych (np. w koszykówce dziewcząt i chłopców) 

uczestniczy około połowy szkół, a w siatkówce chłopców i dziewcząt, które stanowią 

jedną z wizytówek sportu szkolnego w Rzeszowie, rywalizuje niewiele więcej niż 

połowa gimnazjów. Potwierdzeniem obniżenia rangi sportu w gimnazjach w Rzeszowie 

jest fakt, iż w rywalizacji na szczeblu województwa, tylko kilka z nich regularnie zajmuje 

lokaty w pierwszej setce szkół gimnazjalnych (na ponad 450 uczestniczących). 

W oparciu o osiągane wyniki sportowe, można wskazać na specjalizację sportową szkół 

gimnazjalnych w Rzeszowie. Obejmuje ona siatkówkę chłopców, siatkówkę dziewcząt, 

gimnastykę dziewcząt i chłopców, koszykówkę dziewcząt oraz tenis stołowy chłopców. 

Rekomendacje szczegółowe do Strategii rozwoju sportu w Rzeszowie, obejmujące sport 

szkolny na poziomie szkół gimnazjalnych: 

 wprowadzenie nadzoru nad realizacją współzawodnictwa w ramach szkolnych 

Gimnazjad oraz ustalenie obowiązku udziału każdej szkoły gimnazjalnej (poza 

szkołami prywatnymi) w Gimnazjadzie miejskiej, w minimum 75% dyscyplin lub 

konkurencji objętych rywalizacją, albo zmodyfikowanie systemu punktacji w taki 

sposób, aby obejmował składową ilościową (punkty za udział) i jakościową (za 

zajęte miejsce), co łącznie będzie stanowiło o lokacie szkoły we 

współzawodnictwie, 

 rozważenie zmian w programie miejskiej Gimnazjady obejmujących 

wprowadzenie rywalizacji w badmintonie, aerobiku oraz ewent. w jeździe na 

rowerze, co posłużyłoby upowszechnieniu kolarstwa w mieście.  

Licealiada 

Licealiada stanowi formę współzawodnictwa sportowego, prowadzonego pomiędzy 

uczniami i uczennicami szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym szczeblem tej 

rywalizacji jest współzawodnictwo na poziomie miasta/gminy, przy czym poprzez 

kolejne etapy rozgrywek sportowych, rywalizacja kończy się na poziomie 

ogólnopolskim. W Rzeszowie prowadzą działalność 22 szkoły ponadgimnazjalne, zaś 

organizatorem współzawodnictwa sportowego jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. 

Rywalizacja szkół ponadgimnazjalnych w mieście jest przeprowadzona w następujących 

dyscyplinach: indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, szachy 

drużynowe, koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt, 

siatkówka chłopców, piłka ręczna dziewcząt, piłka ręczna chłopców, piłka nożna 

dziewcząt, piłka nożna chłopców, tenis stołowy dziewcząt, tenis stołowy chłopców oraz 

unihokej dziewcząt i chłopców. W oparciu o informacje udostępnione przez 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie22 uczestnictwo szkół w poszczególnych 

                                                        
22 Źródło: Strona internetowa http://www.mos.rzeszow.pl/igrzyska-miejskie 

i http://starastrona.mos.rzeszow.pl/ (dostęp w dniach 1 - 8.10.2014) 

 

http://www.mos.rzeszow.pl/igrzyska-miejskie
http://starastrona.mos.rzeszow.pl/
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dyscyplinach i konkurencjach sportowych w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 

i 2013/2014, przedstawiało się następująco: 

 

L.p. 
Nazwa dyscypliny lub 
konkurencji objętej 

współzawodnictwem 

Ilość uczestniczących szkół ponadgimnazjalnych 

Rok szkolny 2011 
/2012 

Rok szkolny 2012 
/2013 

Rok szkolny 2013 
/2014 

1. Indywidualne biegi przełajowe 8 21 20 

2. Sztafetowe biegi przełajowe 20 15 23 

3. Koszykówka dziewcząt 13 13 12 

4. Koszykówka chłopców 15 16 15 

5. Piłka ręczna dziewcząt 13 11 12 

6. Piłka ręczna chłopców 13 15 15 

7. Siatkówka dziewcząt 14 18 16 

8. Siatkówka chłopców 21 22 20 

9. Piłka nożna dziewcząt 11 12 15 

10. Piłka nożna chłopców 22 21 21 

11. Tenis stołowy dziewcząt 14 12 14 

12. Tenis stołowy chłopców 21 18 20 

13. Szachy drużynowo 10 10 14 

14. Unihokej dziewcząt 9 9 8 

15. Unihokej chłopców 10 7 6 

 

Jak wynika z przedstawionych danych, uczestnictwo w poszczególnych konkurencjach 

i dyscyplinach sportu jest zróżnicowane. Wskaźnik udziału szkół ponadgimnazjalnych 

we współzawodnictwie na szczeblu miasta w roku szkolnym 2013/2014 wyniósł 70%.  

Efektem udziału w rywalizacji sportowej, jest coroczna klasyfikacja szkół 

ponadgimnazjalnych. W ostatnich latach, poszczególne szkoły zajmowały następujące 

lokaty23:  

  

                                                        
23 Źródło: Klasyfikacja końcowa rzeszowskich szkół biorących udział w Miejskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej za lata szkolne 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (druk MOS Rzeszów). 
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Lokaty szkół w Licealiadzie na szczeblu miasta Rzeszowa 

Lokata 
Rok szkolny 
2010 /2011 

Rok szkolny 
2011/2012 

Rok szkolny 
2012 /2013 

Rok szkolny 
2013 /2014 

1. II LO II LO II LO II LO 

2. V LO V LO III LO III LO 

3. IV LO III LO V LO V LO 

4. III LO ZS Nr 1 IV LO IV LO 

5. ZS Nr 1 IV LO 
LO SS. Prezentek im. 

JP II 
LO SS. Prezentek im. 

JP II 

6. ZS Ekonomicznych ZS Ekonomicznych 
ZS Kształcenia 
Ustawicznego 

ZS Kształcenia 
Ustawicznego 

7. I LO 
ZS Kształcenia 
Ustawicznego 

ZS Nr 1 ZS Ekonomicznych 

8. 
LO SS. Prezentek im. 

JPII 
I LO ZS Ekonomicznych ZS Mechanicznych 

9. 
ZS Kształcenia 
Ustawicznego 

ZS Mechanicznych I LO ZS Nr 1 

10. VIII LO 
LO SS. Prezentek im. 

JPII 
ZS Gospodarczych VIII LO 

11. ZS Gosppdarczych. ZS Gospodarczych ZS Mechanicznych ZS Gospodarczych 

12. ZS Technicznych 
ZS 

Agroprzedsiębior. 
VIII LO ZDZ 

13. 
Zakł. Doskonalenia 

Zawodowego 
VIII LO ZS Technicznych ZS Technicznych 

14. 
ZS 

Agroprzedsiębior. 
ZS Technicznych ZS Samochodowych I LO 

15. ZS Spożywczych ZDZ ZDZ ZS Samochodowych 

16. ZS Elektronicznych ZS Spożywczych ZS Elektronicznych ZS Elektronicznych 

17. ZS Mechanicznych ZS Elektronicznych ZS Nr 2 ZS Plastycznych 

18. ZS Samochodowych ZS Nr 2 XII LO ZS Energetycznych 

19. ZS Nr 2 ZS Samochodowych ZS Energetycznych ZS Nr 2 

20. ZS Plastycznych ZS Plastycznych 
ZS Agroprzedsiębior 

czości 
XII LO 

21. XII LO ZS Energetycznych ZS Spożywczych 
ZS 

Agroprzedsiębiorczo
ści 

22. ZS Energetycznych IX LO ZS Plastycznych ZS Spożywczych 

23. 
 

ZS Nr 3 XII LO  Akademickie LO 

24. 
 

IX LO    

 

Wyniki uzyskiwane w miejskiej Licealiadzie przez drużyny szkolne, są w wysokim 

stopniu efektem udziału młodzieży w regularnym szkoleniu sportowym prowadzonym 

przez pozaszkolne (w tym pozamiejskie) lub działające na terenie szkoły kluby i sekcje 
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sportowe. Stwierdzenie to nie pomniejsza pracy wielu nauczycieli w wyselekcjonowanie 

reprezentacji szkoły i uczestnictwo w zawodach.  

Szkoły policealne z Rzeszowa, regularnie uczestniczą we współzawodnictwie Licealiady 

prowadzonym na terenie województwa przez Podkarpacki Wojewódzki Zarząd 

Szkolnego Związku Sportowego. Program Licealiady obejmował w latach 2009/2010, 

2010/2011 i 2011/2012 następujące dyscypliny i konkurencje: indywidualne biegi 

przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, ligę LA, koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, 

piłkę nożną, unihokej, tenis stołowy, pływanie, badminton, szachy, aerobik i łyżwiarstwo 

szybkie. Od roku szkolnego 2012/2013 z programu rywalizacji wycofano sztafetowe 

biegi przełajowe, piłkę nożną oraz łyżwiarstwo szybkie, natomiast dodano dyscypliny 

dodatkowe nie zaliczane do wyników współzawodnictwa.  

W roku szkolnym 2009/2010 w rywalizacji uczestniczyło 175 szkół z terenu 

województwa, w tym 22 z Rzeszowa. W klasyfikacji łącznej najwyższe lokaty zajęły: 

V LO (2 miejsce) oraz II LO (23 miejsce). Pozostałe szkoły zajęły miejsca poza pierwszą 

pięćdziesiątką szkół. W klasyfikacji powiatów, Rzeszów zajął 1 miejsce. Najlepsze wyniki 

osiągnięto w siatkówce dz. i chł (1 miejsca drużyn z V LO), sztafetowych biegach 

przełajowych dz. (1 m. - V LO), tenisie stołowym chłopców (1 m. – ZSGosp, 2 m. – V LO), 

w lidze LA dz. i chł. (2 miejsca drużyn z V LO) oraz koszykówce dz. (2 m. – II LO). 

W rywalizacji ogólnopolskiej (centralnej) Licealiady wysokie wyniki osiągnęło V LO 

wygrywając siatkówkę chłopców oraz zajmując szereg wysokich lokat w LA. Ponadto 

ZSGosp. zajął 9 m. w tenisie stołowym chłopców. 

Z podsumowania współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych w województwie 

w roku szkolnym 2010/2011 wynika, że wzięło w nim udział 177 szkół, w tym 25 

z Rzeszowa. Najwyższe lokaty zajęły: 2. – V LO, 35. – II LO, 40. – IV LO i 46. – III LO. 

Pozostałe szkoły zajęły dalsze miejsca. Miasto Rzeszów w klasyfikacji powiatów zajęło 

3 lokatę. Najlepsze rezultaty osiągnęły: V LO wygrywając rywalizację dziewcząt 

i chłopców w siatkówce oraz ligę LA chł., a także zajmując 2 m. w tenisie stołowym 

chłopców, lidze LA dziewcząt oraz sztafetowych biegach przełajowych chł., oraz II LO 

zajmując 2 m. w koszykówce dziewcząt. W Licealiadzie na szczeblu ogólnopolskim 

znaczące osiągnięcia były udziałem V LO, którego uczennice zajęły 2 m. w siatkówce, 

a wraz z chłopcami uzyskały wysokie lokaty w konkurencjach LA. 

W roku szkolnym 2011/2012 we współzawodnictwie uczestniczyło 180 szkół 

ponadgimnazjalnych, w tym 23 z Rzeszowa. W klasyfikacji łącznej najwyższe lokaty 

zajęły: V LO (2 miejsce), III LO (20 miejsce), II LO (28 miejsce) oraz IV LO (50 miejsce). 

Pozostałe szkoły zajęły dalsze miejsca. Miasto Rzeszów w klasyfikacji powiatów zajęło 

1 lokatę. Najlepsze rezultaty osiągnęły: V LO wygrywając rywalizację dziewcząt 

w siatkówce oraz sztafetowe biegi przełajowe i ligę LA chł., a także zajmując 3 lokaty 

w takim samym współzawodnictwie dziewcząt w LA, ZSEkon. zajmując 2 miejsce 

w tenisie stołowym chłopców oraz III LO zajmując 3 lokatę w unihokeju dz. 

W ogólnopolskiej Licealiadzie: V LO wygrało sztafetowe biegi przełajowe, zajęło 
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4 miejsce w siatkówce dziewcząt oraz 5 miejsce w konkurencji 4x100 m chł., 

a uczniowie ZSEkon. zajęli 6 miejsce w tenisie stołowym. 

Licealiada rozegrana w roku szkolnym 2012/2013 zgromadziła w rywalizacji 164 

szkoły, w tym 22 z Rzeszowa. Najwyższe lokaty zajęły: 8. – V LO, 12. – III LO i 23. – II LO. 

Pozostałe szkoły zajęły miejsca poza pierwszą pięćdziesiątką szkół. W klasyfikacji 

powiatów, Rzeszów zajął 3 miejsce. Najlepsze wyniki osiągnięto w siatkówce dz. i chł. 

oraz ligach LA (1 miejsca drużyn z V LO), koszykówce dz. i piłce ręcznej chł. (1 m. dla 

drużyn III LO), unihokeju dz. (2 m. III LO) oraz badmintonie dz. (3 m. II LO). 

W rywalizacji ogólnopolskiej sukcesy odniosło V LO wygrywając rywalizację 

w siatkówce dz. oraz w sztafetowych biegach przełajowych dz. i chł., zaś koszykarki 

z III LO zajęły 7 miejsce.  

W roku szkolnym 2013/2014 we współzawodnictwie uczestniczyło 166 szkół 

ponadgimnazjalnych, w tym 23 z Rzeszowa. W klasyfikacji łącznej najwyższe lokaty 

zajęły: V LO (2 miejsce), III LO (22 miejsce), II LO (30 miejsce) oraz IV LO (36 miejsce). 

Pozostałe szkoły zajęły dalsze miejsca (poza pierwszą pięćdziesiątką szkół). Miasto 

Rzeszów w klasyfikacji powiatów zajęło 2 lokatę. Najlepsze rezultaty osiągnęły: V LO 

wygrywając rywalizację dziewcząt i chłopców w siatkówce oraz zajmując  

1 i 2. m. w ligach LA, III LO zajmując 2. m. w koszykówce dz, i 3. m. w unihokeju dz. oraz 

IV LO zajmując 3 m. w siatkówce chł.. W ogólnopolskiej Licealiadzie dobre wyniki 

osiągnęło V LO zajmując 2 miejsca w sztafetowych biegach przełajowych dz. i chł. oraz 

3. m. w siatkówce dz. 

Ocena sportu szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych w Rzeszowie na podstawie 

dostępnych danych obejmujących współzawodnictwo w ramach Licealiady. 

W oparciu o dane o uczestnictwie i wynikach osiąganych przez uczennice i uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z Rzeszowa we współzawodnictwie Licealiady, stwierdzono 

się, że: 

 Najwyższą popularnością mierzoną liczbą szkół uczestniczących w rywalizacji na 

szczeblu miasta cieszą się: zawody lekkoatletyczne (sztafetowe i indywidualne 

biegi przełajowe), piłka nożna chłopców, siatkówka chłopców i tenis stołowy 

chłopców, 

 Zauważalnie wzrasta popularność rozgrywek w piłkę nożną dziewcząt, 

 Mało popularne jest współzawodnictwo w: unihokeju dziewcząt i chłopców, piłce 

ręcznej dziewcząt i koszykówce dziewcząt,  

 We współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu województwa 

najlepsze wyniki osiąga V LO, które poza rokiem szkolnym 2012/2013 

zajmowało i zajmuje 2 miejsce w rywalizacji. Z pozostałych szkół najwyższe 

lokaty uzyskują III i II LO. 

 Pomimo znacznej liczby szkół ponadgimnazjalnych (dwukrotnie więcej niż 

jakikolwiek inny powiat), miasto Rzeszów tylko w latach 2009/2010 oraz 

2011/2012 wygrało rywalizację sportową z innymi powiatami województwa.  
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 Szkoły z Rzeszowa zdecydowanie przewodzą wojewódzkiej rywalizacji 

w siatkówce chłopców i dziewcząt oraz osiągają wysokie lokaty w LA, tenisie 

stołowym chłopców, koszykówce dziewcząt a ostatnio unihokeju dziewcząt. 

Sukces w rywalizacji wojewódzkiej był też udziałem piłkarzy ręcznych.  

 W rywalizacji ogólnopolskiej Licealiady szkoły z Rzeszowa odnoszą największe 

sukcesy w siatkówce chłopców, siatkówce dziewcząt, konkurencjach 

lekkoatletycznych, a ponadto w koszykówce dziewcząt i tenisie stołowym 

chłopców.  

 Do grona szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie wyróżniają się 

w sportowej rywalizacji międzyszkolnej należą: V LO, II LO, III LO i IV LO. Znaczna 

grupa szkół osiąga bardzo słabe rezultaty we współzawodnictwie Licealiady 

(końcowe miejsca w rywalizacji wojewódzkiej).  

Analiza zebranych danych pozwala stwierdzić, że aktywność i szkolenie sportowe na 

poziomie szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w relacji do wielu miejscowości 

w województwie jest słabe. Potwierdzeniem tego jest fakt, że 7 czy 9 szkół z Krosna, 

Przemyśla czy pow. sanockiego, wygrywa rywalizację z 23 szkołami działającymi 

w Rzeszowie. Należy podkreślić, że sukcesy w Licealiadzie są w dużej mierze udziałem 

uczniów regularnie uprawiających sport w sekcjach klubowych. Taka konstatacja może 

wskazywać na to, że słabe rezultaty szkół ponadgimnazjalnych w części dyscyplin 

sportowych objętych programem Licealiady są skutkiem niskiej jakości szkolenia 

sportowego w klubach rzeszowskich. Równocześnie należy podkreślić bardzo wysoki 

poziom szkolenia w siatkówce chłopców, a także dziewcząt oraz dobry w lekkiej 

atletyce, w koszykówce dziewcząt oraz tenisie stołowym chłopców. 

Rekomendacje szczegółowe do Strategii rozwoju sportu w Rzeszowie, obejmujące sport 

szkolny na poziomie szkół ponadgimnazjalnych: 

 należy aktywizować pod względem sportowym część szkół ponadgimnazjalnych 

w Rzeszowie, 

 można rozważyć przeprowadzenie analizy efektywności pracy nauczycieli 

i trenerów prowadzących w mieście (zwłaszcza w szkołach podstawowych) od 

kilku lat szkolenie sportowe (także w ramach SKS w szkołach) w takich 

dyscyplinach sportu jak: koszykówka chłopców, piłka ręczna dziewcząt, 

pływanie, badminton, szachy czy tenis stołowy dziewcząt.  

Szkolnictwo sportowe w Rzeszowie  

Działalność w zakresie edukacji sportowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15. października 2012. r. (Dz. U. z 2012. r. poz. 1129, w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.  

Na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta, który jest organem 

prowadzącym szkoły w Rzeszowie, placówką oświatową o profilu sportowym jest 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum Sportowe 

oraz V Liceum Ogólnokształcące mające status Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
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W Gimnazjum Sportowym aktualnie uczy się i objętych jest szkoleniem sportowym 226 

uczennic i uczniów. Profil szkolenia sportowego obejmuje: piłkę nożną chłopców (84 

uczniów), siatkówkę dziewcząt (41 uczennic), siatkówkę chłopców (45 uczniów), lekką 

atletykę (19 uczniów) oraz akrobatykę sportową (37 uczniów). W Liceum będącym 

Szkołą Mistrzostwa Sportowego działają klasy sportowe oraz oddziały mistrzostwa 

sportowego. Klasy sportowe z liczbą 217 uczennic i uczniów obejmują: w piłce nożnej – 

76 uczniów, w piłce ręcznej dziewcząt – 21 uczennic, piłce ręcznej chłopców – 28 

uczniów, lekkiej atletyce – 57 uczennic i uczniów oraz w akrobatyce – 35 uczennic 

i uczniów. W ramach klas (oddziałów) mistrzostwa sportowego uczy się i trenuje 78 

uczennic i uczniów, w tym: w piłce siatkowej dziewcząt – 41 uczennic oraz w piłce 

siatkowej chłopców – 37 uczniów. 

Od roku szkolnego 2012/2013, Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia 

w Rzeszowie prowadzi edukację sportową młodych piłkarzy obejmującą kształcenie 

w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. W roku szkolnym 

2014/2015 edukacją w szkole mistrzostwa sportowego jest objętych 173 młodych 

sportowców z czego 20 (klasa) w ramach szkoły podstawowej, 75 (3 klasy) gimnazjalnej 

oraz 78 (3 klasy) w liceum ogólnokształcącym. Szkoła ogłasza nabór także dla dziewcząt.  

Analizując działalność szkolnictwa sportowego w mieście, w kontekście efektów we 

współzawodnictwie sportowym szkół, należy zauważyć wysokie efekty w siatkówce 

chłopców i dziewcząt, co wskazuje na to, że formuła szkoły mistrzostwa sportowego 

sprawdza się w praktyce. Na rezultaty działalności szkoły mistrzostwa sportowego 

w piłce nożnej - Resovia, należy jeszcze poczekać. Natomiast formuła szkoły sportowej 

nie zapewniająca tak dużego wymiaru zajęć sportowych, w przypadku szkolnictwa 

sportowego w Rzeszowie przynosi pozytywne rezultaty w lekkiej atletyce oraz 

gimnastyce (na bazie klas akrobatyki sportowej). Poziom szkolenia młodych piłkarzy, 

nie doprowadza do wysokich lokat na poziomie województwa.  

Rekomendacja szczegółowa do Strategii rozwoju sportu w Rzeszowie 

Osiąganie wysokich wyników w rywalizacji sportowej wymaga codziennego, objętego 

wysokimi obciążeniami treningu, co zapewniają szkoły mistrzostwa sportowego. 

Proponuje się rozwijanie tej formy kształcenia sportowego uzdolnionej młodzieży 

w wybranych dyscyplinach sportu.  

Udział klubów sportowych pionu sportu szkolnego w ogólnopolskim 

współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży  

Jak wykazują opracowania Podkarpackiego Wojewódzkiego Zarządu Szkolnego Związku 

Sportowego, w Rzeszowie w ramach pionu sportu prowadzą działalność Uczniowskie 

Kluby Sportowe oraz Międzyszkolne Kluby Sportowe. Biorą one udział w systemie 

rozgrywek prowadzonych przez związki sportowe zajmujące się sportem wyczynowym. 

Do wyróżniających się klubów należą MKS V LO w siatkówce dziewcząt, MLKS Rzeszów 

w koszykówce dziewcząt oraz UKS Juvenia w piłce ręcznej chłopców. Ponadto dobre 
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rezultaty są osiągane w łucznictwie (UKS „Piast -25”), judo (UKS Millenium), żeglarstwie 

(UKS CP Sailing Team), a ostatnio w strzelectwie (UKS „Galicja” LOK).  

Uwagi końcowe obejmujące ocenę pionu sportu szkolnego w Rzeszowie   

Podstawowa edukacja sportowa dzieci i młodzieży odbywa się głównie w szkołach.  

Jej celem jest prawidłowy rozwój psychofizyczny młodego człowieka, a także nabycie 

podstawowej wiedzy oraz umiejętności sportowych obejmujących popularne gry 

sportowe i inne wybrane sporty. W celu aktywizacji sportowo-ruchowej dzieci 

i młodzieży oraz wyłonienia jednostek o uzdolnieniach motorycznych, od poziomu 

szkoły, aż do szczebla ogólnopolskiego organizowane są w wybranych dyscyplinach 

i konkurencjach formy rywalizacji sportowej obejmujące uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W oparciu o analizę udziału szkół z Rzeszowa 

w tej rywalizacji oraz formy prowadzonego szkolenia sportowego w tych placówkach, 

stwierdzono : 

 niską frekwencję szkół we współzawodnictwie sportowym na szczeblu miejskim. 

Dotyczy to zwłaszcza szkół podstawowych, a częściowo gimnazjalnych, 

 dość słabą w porównaniu do innych ośrodków miejskich w województwie 

efektywność kształcenia sportowego uczniów w dyscyplinach objętych 

międzyszkolnym współzawodnictwem sportowym. Dotyczy to całego wieku 

szkolnego (wszystkich typów szkół), przy czym punktem wyjścia jest poprawa 

kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, rozwijającej motoryczność dziecka 

i nauczającej podstawowe elementy techniki sportowej,  

 wysoką efektywność szkolenia sportowego w siatkówce chłopców i dziewcząt, 

koszykówce dziewcząt, konkurencjach lekkoatletycznych, tenisie stołowym 

chłopców oraz w gimnastyce, a właściwie w akrobatyce sportowej,  

 sprawdzenie się formuły szkoły mistrzostwa sportowego jako sposobu na 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, 

stanowiące bazę dla profesjonalnego sportu wyczynowego, 

 występowanie niewielkich (dopuszczalnych regulaminowo) różnic 

w programach rywalizacji szkół na szczeblu miejskim i wojewódzkim, 

 dobre wyniki osiągane w szkoleniu sportowym przez Uczniowskie Kluby 

Sportowe i sekcje MOS w dyscyplinach nie objętych współzawodnictwem 

międzyszkolnym, a w szczególności w judo, łucznictwie, strzelectwie sportowym, 

żeglarstwie i kajakarstwie. 

Rekomendacje do Strategii rozwoju sportu w Rzeszowie 

W oparciu o sporządzoną analizę obejmującą wielopoziomowe i wielodyscyplinarne 

szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szkołach rzeszowskich, dla poprawy 

istniejącej sytuacji proponuje się: 

 zwiększyć efektywność (podnieść jakość) zajęć wychowania fizycznego 

i szkolenia sportowego dzieci na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
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z równoczesnym rozpoczęciem szkolenia dziewczynek w klasie III szkoły 

podstawowej,  

 doprowadzić do aktywizacji sportowej szkół (szczególnie podstawowych 

i gimnazjów) poprzez obowiązek uczestnictwa w 75% wybranych dyscyplin 

i konkurencji objętych rywalizacją międzyszkolną na szczeblu miasta, 

 zwiększyć ilość klas lub placówek szkolnych w formie szkół mistrzostwa 

sportowego, 

 doprowadzić do większej kompatybilności programowej systemu 

współzawodnictwa w mieście ze współzawodnictwem wojewódzkim,  

 uznać, że aktualnie wiodącymi sportami na poziomie szkół w mieście są: 

siatkówka męska i żeńska, gimnastyka (akrobatyka), lekka atletyka, koszykówka 

kobiet i tenis stołowy mężczyzn, 

 podtrzymać w sporcie szkolnym efektywną działalność szkoleniową prowadzą 

przez kluby uczniowskie w takich dyscyplinach jak: judo, łucznictwo, strzelectwo, 

żeglarstwo i kajakarstwo, w których osiągane są znaczące wyniki na poziomie 

ogólnopolskim. 

3.3.2. Wyniki w zawodach organizowanych przez Związki Sportowe 

Polska Federacja Sportu i Młodzieży każdego roku przygotowuje wydawnictwo 

podsumowujące roczne współzawodnictwo dzieci i młodzieży.  

Podsumowując 2013 rok, województwo podkarpackie uplasowało się na 14 z 16 miejsc, 

osiągając łącznie 5 105,74 punktów i postępem 0,173. Z czego najwięcej punktów 

zostaje utraconych w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 

W 2013r. w Polsce łączna liczba sklasyfikowanych klubów w Systemie Sportu 

Młodzieżowego wyniosła 3229, zaś Uczniowskich Klubów Sportowych było 1193.  

 

Powiat rzeszowski uplasował się na 17 miejscu z punktacją 1691,43 na 361 powiatów. 

Gmina Rzeszów uzyskała 16 miejsce na 884 gminy. W zestawieniu sklasyfikowano 24 

Kluby z Rzeszowa. Trzy pierwsze kluby z Rzeszowa znacznie odstają w zdobyczach 

punktowych od reszty. Są to:  

 ZKS Stal Rzeszów – łączna suma punktów 653,00 (15 lokata), 

 CWKS Resovia Rzeszów – łączna suma punktów 318,56 (60 lokata), 

 AKS Rzeszów – łączna suma punktów 237,15 (95 lokata). 

 

Najlepszy Klub zdobył 0,4399 % łącznych punktów. Pierwsza trójka w sumie zdobyła 

łącznie 0,8143% wszystkich punktów. Tylko ZKS Stal Rzeszów ,Resovia Rzeszów i UKS 

CP Sailing Team Rzeszów punktowały w klasyfikacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski. 
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Tabela 3 Lokaty klubów sportowych z Rzeszowa we współzawodnictwie sportowym w latach 2009-2013 według dyscyplin  

L.p. Dyscyplina 2009 2010 2011 2012 2013 

1.  
AKROBATYKA 
SPORTOWA 

Stal Rzeszów (Lok. 2) 
 

AZS UR SAS Rzeszów (Lok. 10) 
 

PKS-TG Sokół SP 12 Rzeszów (Lok. 
20) 

 
UKS Maczek Rzeszów (Lok. 42) 

Stal Rzeszów (Lok. 4) 
 

AZS UR SAS Rzeszów 
(Lok. 13) 

 
PKS-TG Sokół SP 12 
Rzeszów (Lok. 27) 

ZKS Stal Rzeszów (Lok. 
2) 
 

AZS UR SAS Rzeszów 
(Lok. 8) 

 
PKS-TG Sokół SP 12 
Rzeszów (Lok. 43) 

ZKS Stal Rzeszów 
(Lok. 3) 

 
PKS-TG Sokół SP 12 
Rzeszów (Lok. 14) 

 
AZS UR SAS Rzeszów 

(Lok. 15) 
 

KS Piramida Rzeszów 
(Lok. 44) 

ZKS Stal Rzeszów (Lok. 
2) 
 

AZS UR SAS Rzeszów 
(Lok. 16) 

 
PKS-TG Sokół SP 12 
Rzeszów (Lok. 24) 

 
KS Piramida Rzeszów 

(Lok. 46) 

2.  BADMINTON 
RKB Rzeszów (Lok. 59) 

 
  UG Rzeszów (Lok. 79) nst.Rzeszów (Lok. 81) 

3.  
BIEGI 

PRZEŁAJOWE 
CWKS Resovia Rzeszów (Lok. 28) 

CWKS Resovia Rzeszów 
(lok.25) 

CWKS Resovia Rzeszów 
(Lok. 31) 

  

4.  BOKS Wisłok Rzeszów (Lok. 57) 
Wisłok Rzeszów (Lok. 

34) 

RKB Wisłok Rzeszów 
(Lok. 29) 

 
PTS Walter Rzeszów 

(Lok. 83) 

RKB Wisłok Rzeszów 
(Lok. 46) 

 
PTS Walter Rzeszów 

(Lok. 97) 

RKB Wisłok Rzeszów 
(Lok. 50) 

 
PTS Walter Rzeszów 

(Lok. 98) 

5.  
BRYDŻ 

SPORTOWY 
   

Geokart Rzeszów (Lok. 
23) 

 

6.  JUDO KOBIET Walter Rzeszów (Lok. 32) 
Walter Rzeszów (Lok. 

34) 
PTS Walter Rzeszów 

(Lok. 46) 

Akademia Judo 
Rzeszów (Lok. 92) 

 
UKJ Millenium Rzeszów 

(Lok. 111) 

UKS Akademia Judo 
Rzeszów (Lok. 63) 

7.  JUDO MĘŻCZYZN Walter Rzeszów (Lok. 27) 
Walter Rzeszów (Lok. 

62) 
UKJ Millenium Rzeszów 

(Lok. 45) 
UKJ Millenium Rzeszów 

(Lok. 27) 
UKJ Millenium Rzeszów 

(Lok. 34) 

8.  
KARATE 

TRADYCYJNE 
Akademia KT Rzeszów (Lok. 1) 

 
Akademia KT Rzeszów 

(Lok. 4) 
 

Akademia KT Rzeszów 
(Lok. 36) 

Akademia KT Rzeszów 
(Lok. 13) 

Akademia KT Rzeszów 
(Lok. 7) 
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9.  KICKBOXING  
Polonia Rzeszów (Lok. 

16) 
Polonia Rzeszów (Lok. 

27) 

KS Polonia Rzeszów 
(Lok. 15) 

 
KS Fight Club Rzeszów 

(Lok. 23) 

KS Polonia Rzeszów 
(Lok. 30) 

 
KS Oyama Rzeszów 

(Lok. 48) 

10.  KOLARSTWO CWKS Resovia Rzeszów (Lok. 27) 
CWKS Resovia Rzeszów 

(lok. 27) 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 20) 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 34) 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 30) 

11.  LEKKOATLETYKA CWKS Resovia Rzeszów (Lok. 25) 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 36) 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 24) 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 14) 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 10) 

12.  ŁUCZNICTWO 
Piast 25 Rzeszów (Lok. 25) 

 
CWKS Resovia Rzeszów (Lok. 43) 

CWKS Resovia Rzeszów 
(Lok. 28) 

 
Piast 25 Rzeszów (Lok. 

36) 

SKS Piast 25 Rzeszów 
(Lok. 40) 

 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 41) 

SKS Piast 25 Rzeszów 
(Lok. 39) 

 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 42) 

SKS Piast 25 Rzeszów 
(Lok. 34) 

 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 41) 

13.  PŁYWANIE Sokół Rzeszów (Lok. 108) Sokół Rzeszów (Lok. 92) 
KP Sokół Rzeszów 

 
(Lok. 86) 

KP Sokół Rzeszów (Lok. 
78) 

KP Sokół Rzeszów (Lok. 
68) 

14.  SKOKI DO WODY Stal Rzeszów (Lok. 1) Stal Rzeszów (Lok. 1) 
ZKS Stal Rzeszów (Lok. 

1) 
ZKS Stal Rzeszów (Lok. 

1) 
ZKS Stal Rzeszów (Lok. 

1) 

15.  STRZELECTWO 
Walter Rzeszów Lok. 31) 

 
Kasztelan Rzeszów (Lok. 58) 

Walter Rzeszów (Lok. 
28) 

PTS Walter Rzeszów 
(Lok. 39) 

  

16.  
STRZELECTWO 

SPORTOWE 
   

PTS Walter Rzeszów 
(Lok. 20) 

UKS Galicja LOK 
Rzeszów (Lok. 20) 

 

17.  SZACHY SPDK Staroniwa Rzeszów (Lok. 65) 
SPDK Staroniwa 

Rzeszów (Lok. 132) 
RzKSz Rzeszów (Lok. 61) RzKSz Rzeszów(Lok. 91) RzKSz Rzeszów (Lok. 51) 

18.  TAEKWONDO ITF RzKT Rzeszów (Lok. 48) RzKT Rzeszów (Lok. 53) RzKT Rzeszów (Lok. 45) RzKT Rzeszów(Lok. 47) RzKT Rzeszów (Lok. 42) 

19.  TENIS Czarni Rzeszów (Lok. 56) 
Czarni Rzeszów (Lok. 

59) 

RKT ABC Rzeszów (Lok. 
64) 

 
KS Czarni Rzeszów (Lok. 

69) 

RKT ABC Rzeszów (Lok. 
76) 

 
KS Czarni Rzeszów (Lok. 

82) 

RKT ABC Rzeszów (Lok. 
77) 
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20.  TENIS STOŁOWY AZS Politechnika Rzeszów (Lok. 172) 

nst.Rzeszów (Lok. 56) 
 

AZS Politechnika 
Rzeszów (Lok. 113) 

nst.Rzeszów (Lok. 136)   

21.  
ZAPASY 

KLASYCZNE 
Stal Rzeszów (Lok. 41) Stal Rzeszów (Lok. 59)    

22.  ZAPASY  WOLNE Stal Rzeszów (Lok. 8) Stal Rzeszów ( Lok. 19) 
ZKS Stal Rzeszów (Lok. 

20) 
ZKS Stal Rzeszów (Lok. 

16) 
ZKS Stal Rzeszów 

(Lok. 17) 

23.  ŻEGLARSTWO UKS MPUNKT ST Rzeszów (Lok. 29) 
UKS MPUNKT ST 

Rzeszów (Lok. 28) 
UKS MPUNKT ST 

Rzeszów (Lok. 25) 
UKS CP Sailing Team 

Rzeszów (Lok. 31) 

UKS CP Sailing Team 
Rzeszów (Lok. 36) 

 
RTS OPTeam Sailing 
Rzeszów (Lok. 73) 

24.  KOSZYKÓWKA K MLKS Rzeszów (Lok. 20) MLKS Rzeszów (Lok. 23) 

MLKS Rzeszów (Lok. 34) 
 

AZS Śr. Rzeszów (Lok. 
74) 

MLKS Rzeszów (Lok. 15) 
 

AZS Śr. Rzeszów (Lok. 
83) 

MLKS Rzeszów (Lok. 14) 

25.  KOSZYKÓWKA M CWKS Resovia Rzeszów (Lok. 97) 
MKS 5 LO Rzeszów (Lok. 

100) 
   

26.  PIŁKA NOŻNA K     
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 56) 

27.  PIŁKA NOŻNA M Stal Rzeszów (Lok. 8,) 

Stal Rzeszów (Lok. 5) 
 

CWKS Resovia Rzeszów 
(Lok. 127) 

 

ZKS Stal Rzeszów (Lok. 
18) 

 
CWKS Resovia Rzeszów 

(Lok. 46) 

CWKS Resovia Rzeszów 
(Lok. 52) 

 
ZKS Stal Rzeszów (Lok. 

60) 

28.  PIŁKA RĘCZNA M UKS Juvenia Rzeszów (Lok. 50) 
UKS Juvenia Rzeszów 

(Lok. 52) 
UKS Juvenia Rzeszów 

(Lok. 34) 
UKS Juvenia Rzeszów 

(Lok. 39) 
UKS Juvenia Rzeszów 

(Lok. 22) 

29.  
PIŁKA SIATKOWA 

K 
MKS 5 LO Rzeszów (Lok. 22) 

MKS 5 LO Rzeszów (Lok. 
15) 

MKS V LO Rzeszów (Lok. 
7) 

MKS V LO Rzeszów (Lok. 
3) 

MKS San-Pajda V LO 
Rzeszów (Lok. 14) 

30.  
PIŁKA SIATKOWA 

M 
AKS Resovia Rzeszów (Lok. 1) AKS Rzeszów (Lok. 1) AKS Rzeszów (Lok. 2) AKS Rzeszów (Lok. 1) AKS Rzeszów (Lok. 1) 

31.  
PIŁKA SIATKOWA 

PLAŻOWA M 
AKS Resovia Rzeszów (Lok. 24)  AKS Rzeszów (lok. 26) AKS Rzeszów (Lok. 15)  

  



„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku” 
 

 

65 | S t r o n a  

 

Tabela 4 Liczba punktów klubów sportowych z Rzeszowa we współzawodnictwie sportowym w latach 2009-2013 według dyscyplin  

L.p. Dyscyplina 2009 2010 2011 2012 2013 RAZEM 

1.  AKROBATYKA SPORTOWA 331,50 232,00 321,33 283,66 327,50 1495,99 

2.  BOKS 24,00 41,00 60,00 43,00 44,00 212,00 

3.  JUDO KOBIET 18,00 16,00 13,50 5,00 8,00 60,50 

4.  JUDO MĘŻCZYZN 26,00 8,00 16,00 23,00 21,00 94,00 

5.  KAJAKI KLASYCZNE 0,00 3,00 8,00 0,00 3,00 14,00 

6.  KARATE KYOKUSHIN  0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 

7.  KARATE TRADYCYJNE 46,50 31,00 1,00 12,00 16,00 106,50 

8.  KICKBOXING 0,00 15,00 6,00 24,00 17,00 62,00 

9.  KOLARSTWO 62,00 62,00 84,00 41,00 49,75 298,75 

10.  LEKKOATLETYKA 143,50 107,50 137,00 204,00 229,50 
898,50 

11.  BIEGI PRZEŁAJOWE 25,00 28,00 24,00   

12.  ŁUCZNICTWO 43,82 56,32 20,67 25,17 27,83 173,81 

13.  PŁYWANIE 2,00 5,00 7,00 14,00 19,00 47,00 

14.  SKOKI DO WODY 282,00 265,50 229,00 286,50 334,00 1397,00 

15.  STRZELECTWO SPORTOWE 27,00 36,00 22,00 48,00 43,00 176,00 

16.  SZACHY 6,00 1,00 9,00 4,00 13,00 33,00 

17.  TAEKWONDO ITF 8,00 3,00 9,00 4,00 8,00 32,00 

18.  TENIS 5,00 5,00 8,00 4,00 3,00 25,00 

19.  TENIS STOŁOWY 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 4,50 

20.  ZAPASY  WOLNE 90,50 42,00 44,00 47,00 43,00 266,50 

21.  ŻEGLARSTWO 22,00 31,00 31,00 33,50 22,00 139,50 

22.  KAJAK POLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23.  KOSZYKÓWKA K 45,75 37,75 31,08 63,50 84,56 262,64 

24.  KOSZYKÓWKA M 6,00 3,75 0,00 0,00 0,00 9,75 

25.  PIŁKA NOŻNA K 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 7,14 

26.  PIŁKA NOŻNA M 76,17 101,00 0,00 67,22 38,00 282,39 

27.  PIŁKA RĘCZNA M 15,00 16,00 22,00 23,75 39,00 115,75 

28.  PIŁKA SIATKOWA K 34,00 46,00 76,25 100,00 48,00 304,25 

29.  PIŁKA SIATKOWA M 203,46 205,46 160,6 196,00 137,15 

1016,67 30.  PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA 
M 

2,00 0,00 4,00 8,00 0,00 
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Tabela 5 Łączna liczba punktów klubów sportowych z Rzeszowa we współzawodnictwie 

sportowym w latach 2009-2013 według dyscyplin  

L.p. Dyscyplina SUMA 2009-2013 

1.  AKROBATYKA 1495,99 

2.  SKOKI DO WODY 1397,00 

3.  SIATKÓWKA K I M  1320,92 

4.  LEKKOATLETYKA  898,50 

5.  KOLARSTWO  298,75 

6.  PIŁKA NOŻNA K I M 289,53 

7.  KOSZYKÓWKA K I M 272,39 

8.  ZAPASY WOLNE  266,50 

9.  BOKS  212,00 

10.  STRZELECTWO  176,00 

11.  ŁUCZNICTWO 173,81 

12.  JUDO 154,50 

13.  ŻEGLARSTWO  139,50 

14.  PIŁKA RĘCZNA 115,75 

15.  KARATE TRADYCYJNE 106,50 

16.  KICKBOXING 62,00 

17.  PŁYWANIE  47,00 

18.  SZACHY 33,00 

19.  TAEKWONDO ITF 32,00 

20.  TENIS ZIEMNY  25,00 

21.  KAJAKI 14,00 

22.  SPORTY WROTKARSKIE  5,33 

23.  BRYDŻ  5,00 

24.  TENIS STOŁOWY  4,50 

25.  KARATE KYOKUSHIN  4,50 

26.  BADMINTON  3,13 

 

Biorąc pod uwagę trenowaną dyscyplinę jest kilka klubów, które w wyraźny sposób 

zaznaczają swoją obecność na arenie ogólnopolskiej: 

 Skoki do wody – ZKS Stal Rzeszów, 

 Piłka siatkowa mężczyzn – AKS Rzeszów, 

 Piłka siatkowa kobiet - MKS San-Pajda V LO Rzeszów, 

 Akrobatyka sportowa – ZKS Stal Rzeszów, 

 Karate Tradycyjne – Akademia KT Rzeszów, 

 Lekkoatletyka – CWKS Resovia Rzeszów, 

 Koszykówka kobiet – MLKS Rzeszów. 

3.4. Udział mieszkańców Rzeszowa w różnych formach aktywności 

fizycznej w tym dzieci i młodzieży 

Ta część analiz poświęcona jest przeglądowi wyników, jakie zostały zgromadzone 

w toku realizacji krótkiej ankiety wśród mieszkańców Rzeszowa. 

Badanie zostało przygotowane w formie ankiety, prowadzonej techniką PAPI (Paper And 

Pencil Interviu), czyli klasycznej – papierowej – wersji kwestionariusza ankiety 

wypełnianej przez ankietera w trakcie wywiadu. Zastosowano losowy dobór próby. 
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Respondentów losowano spośród osób dorosłych mieszkających w Rzeszowie.  Badania 

trwały w okresie od 1 września do 31 września 2014r.  

W sumie zgromadzonych zostało 212 wypełnionych kwestionariuszy ankiety. Tym 

samym prezentowane wyniki mają charakter reprezentatywny dla Rzeszowa24. 

Kwestionariusz zawierał 46 zmiennych, zgrupowanych w bloki tematyczne: 

 uprawiane przez mieszkańców dyscypliny sportowe, częstotliwość i sezonowość 

uprawiania sportu; 

 powody uprawniania i nieuprawiania sportu; 

 udział w amatorskich zawodach sportowych i przeszkody, które wykluczają 

mieszkańców z amatorskich zawodów sportowych; 

 poparcie dla finansowania z budżetu miasta różnych form wsparcia kultury 

fizycznej i sportu; 

 wyznaczenie dyscypliny sportowej, która buduje i wspiera wizerunek Rzeszowa.  

Kwestionariusz ankiety uzupełniony został pięcioma pytaniami metryczkowymi, które 

określały płeć, wiek, posiadanie dzieci, sytuację zawodową oraz sytuację materialną 

respondentów. Pytania te dają podstawę do charakterystyki badanej grupy, jak również 

do uchwycenia różnic wynikających z cech społeczno-demograficznych. 

Część pytań miała charakter zamknięty, część otwarty. Poniżej znajdują się omówienia 

poszczególnych bloków tematycznych, natomiast w Załączniku nr 2 do „Strategii 

Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku”  znajdują się tabele częstości 

stanowiące podstawę do formułowanych wniosków oraz tabele krzyżowe prezentujące 

statystycznie istotne  różnice w rozkładach odpowiedzi.  

Cechy społeczno-demograficzne ankietowanych 

Dane mertyczkowe zawarte w ankiecie wskazują, że: 

1. 52,8% ankiet zostało wypełnionych przez kobiety (w badaniach odwzorowane 

zostało zjawisko feminizacji społeczeństwa); 

2. Największą grupę wśród badanych stanowili 26-36 latkowie. Było ich 44,3%. 

Blisko co czwarty badany to osoba pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Tak więc ⅔ 

ankietowanych to osoby młode, do 35 roku życia. Co piąty badany  był w wieku 

36-45 lat, a blisko co dziesiąty w wieku 46-55 lat.  Osoby najstarsze, powyżej 56 

lat, stanowiły niespełna 4% badanej próby;  

3. Połowa badanych (50,9%) nie posiada dzieci. Co piaty respondent posiada jedno 

dziecko, również co piąty dwoje. 8% badanych określiło, że posiada troje lub 

więcej dzieci; 

                                                        
24 Na podstawie danych GUS - Portret terytorialny, Rzeszów 2013, 
http://stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=19&p_nts=9&p_tery=2533 – błąd maksymalny 
pomiaru przy próbie 212 ankiet wypełnionych wśród dorosłych mieszkańców Rzeszowa (przy poziomie 
ufności=0,95 i wielkości frakcji 0,5) mieści się w granicach 7%.  
 

http://stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=19&p_nts=9&p_tery=2533
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4. Blisko 60% respondentów pracuje na etacie, 15% prowadzi własna działalność 

gospodarczą. Dodatkowo 8,5% pracuje na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. 

Wśród osób nieaktywnych zawodowo największą grupę stanowią studenci 

i uczniowie (11,3%). W grupie badawczej znalazło się również 

8 emerytów/rencistów, 2 gospodynie domowe i 2 bezrobotnych; 

5. Oceniając własną sytuacje materialną blisko ⅔ biorących udział w badaniu 

stwierdziło, że żyją średnio. 17% badanych wskazało, że żyje im się dobrze. 

Niemalże tyle samo osób uznało, że żyje skromnie (18,9%). 

Charakterystyki społeczno-demograficzne respondentów prezentują więc przekrój cech 

właściwych mieszkańcom Rzeszowa.  

Uprawianie sportu przez mieszkańców Rzeszowa  

Blisko 60% respondentów określiło, że uprawia sport. Wskazać można statystycznie 

istotne różnice pomiędzy cechami społeczno-demograficznymi, a uprawianiem sportu. 

Sport uprawiają: 

1. Częściej mężczyźni (77%), niż kobiety (44,6%); 

2. Najczęściej osoby w wieku 26-35 lat (68,1%), najrzadziej zaś osoby w wieku 55-

65 lat (25%). Nie można jednak postawić wniosku, że im starsza grupa 

respondentów, tym niższy odsetek uprawiających sport; 

3. Osoby, które nie posiadają dziecka (63,9%) lub posiadają jedno dziecko (68,9%), 

niż te, które posiadają dwoje (47,6%), troje lub więcej dzieci (41,2%); 

4. Osoby, które pracują na etacie (68,3%) lub prowadzą własna działalność 

gospodarczą(62,5%), niż pracujący na umowę o dzieło/zlecenie (33,3%), uczące 

się i studiujące (458%); 

5. Osoby, które mają dobrą sytuacje materialną (72,2%). Można stwierdzić, że im 

gorsza sytuacja materialna w grupie badanych, tym niższy odsetek tych, którzy 

uprawiają sport.  

Wśród osób, które uprawiają sport zaobserwować można powiązanie pomiędzy 

częstością uprawiania sportu a sezonem.  
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Wykres 7  Częstość uprawiania sportu przez ankietowanych w podziale na sezon letni i zimowy 

 
Częstość uprawiania sportu jest wyższa w sezonie letnim, niż zimowym. W sezonie 

letnim 60% uprawiających sport robi to codziennie lub kilka razy w tygodniu. W sezonie 

zimowym osób deklarujących częste (codzienne, kilka razy w tygodniu) uprawianie 

sportu jest ok. 30%, czyli o połowę mniej niż w sezonie letnim. Natomiast blisko polowa 

uprawiających sport stwierdziła, że w sezonie zimowym robi to rzadziej, niż raz na 

tydzień. W sezonie letnim takich osób jest zaledwie 13%.  

Częstość uprawiania sportu w sezonach zależy od wieku respondentów, posiadania 

dzieci, sytuacji zawodowej i sytuacji materialnej. Zależności te są tożsame 

z charakterystykami określającymi osoby uprawiające sport. 

Powody uprawiania sportu 

Do osób, które zadeklarowały uprawiania sportu zostało skierowane pytanie dotyczące 

motywów, przy czym badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi z kafeterii.  

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że uprawianie sportu wywołane jest przede 

wszystkim własną przyjemnością i zabawą (85% wskazań). Ma ono również funkcje 

terapeutyczne. Dla ⅔ osób stanowi bowiem sposób na odreagowanie stresu, daje relaks 

i odprężenie. Więcej niż 60% wskazań skupiło się na chęci podtrzymania kondycji 

fizycznej. Dla blisko ⅓ respondentów uprawianie sportu ma także funkcje estetyczne, 

gdyż pozwala dbać o ładną sylwetkę. Zaledwie 7,1% uznało, że uprawia sport, ponieważ 

zalecił im to lekarz. Jest więc to zachowanie poniekąd wymuszone.  

 

 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

częstość uprawiania sportu w okresie
zimowym

częstość uprawiania sportu w okresie letnim

3,50%

10,30%

28,70%

50,90%

21,70%

25,90%

46,10%

12,90%

codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu rzadziej niż raz w tygodniu w ogóle
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Wykres 8 Powody uprawiania sportu 

 

 

*dane nie sumują się do 100%, bowiem respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź 

Wskazywane przez respondentów powody uprawiania sportu wiążą się, w statystycznie 

istotny sposób, z określonymi cechami społeczno-demograficznymi. Można więc 

wskazać, że: 

1. Odpowiedź „dla własnej przyjemności, zabawy” częściej wskazywali mężczyźni 

(92,2%), niż kobiety (74%); osoby powyżej 36 roku życia (100%); posiadający 

dzieci (100%); 

2. Odpowiedź „odreagowanie stresu, relaks i odprężenie” częściej wskazywały 

kobiety (84%), niż mężczyźni (54,4%); 

3. Odpowiedź „podtrzymywanie kondycji fizycznej” częściej wskazywali mężczyźni 

(70,1%), niż kobiety (48%); osoby powyżej 36 roku życia, pracujące na etacie 

(ale również bezrobotni i gospodynie domowe); żyjące skromnie; 

4. Odpowiedź „dbanie o ładną sylwetkę” wskazywały częściej kobiety (42%), niż 

mężczyźni (22,1%); osoby w wieku 18-25 lat oraz 36-45 lat; ci, którzy nie 

posiadają dzieci (40,6%); żyjący dobrze; 

5. Odpowiedź „zalecenie lekarza” wskazywały częściej osoby pracujące na umowę 

zlecenie/o dzieło (też gospodynie domowe) oraz studenci/uczniowie; osoby 

żyjące skromnie. 

Informacje te mogą być przydatne dla kreowania aktywnej postawy mieszkańców 

Rzeszowa.  

Udział w amatorskich zawodach sportowych 

Spośród osób, które uprawiają sport, 13,4% zadeklarowało (17 osób), że bierze udział 

w amatorskich zawodach sportowych. Osoby te zostały poproszone o wymienienie 

imprez, w których brali udział. Wyniki wskazań prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 6. Amatorskie zawody sportowe, w których uczestniczyli ankietowani 

CykloKarpaty - MTB 2 

juniorska liga piłkarska, I liga 1M 2 

liga halowej piłki nożnej 2 

Orlik liga 2 

regionalne zawody w skokach przez przeszkody 2 

rozgrywki gminne 2 

turnieje ogólnopolskie 2 

turnieje szachowe 3 

Ankietowani najczęściej biorą udział w zawodach związanych z piłką nożną.  

W amatorskich zawodach sportowych uczestniczą przede wszystkim osoby młode, do 

25 roku życia. Pozostałe cechy społeczno-demograficzne nie różnicują udziału w tego 

typu imprezach. 

Główną przyczyną absencji w amatorskich zawodach sportowych jest bark czasu. 

Przeszkodę taką wskazało 60,6% osób, które uprawiają sport. Co trzeci respondent z tej 

grupy badanych uznał, że nie ma takiej potrzeby. Blisko co piąty respondent (18,9%) 

stwierdził, że nie posiada należytych informacji o tego typu imprezach.  

 
Wykres 9 Przeszkody, które uniemożliwiają branie udziału w amatorskich zawodach sportowych 

 
*dane nie sumują się do 100%, bowiem respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź 

Analizując przyczyny absencji w amatorskich zawodach sportowych można wskazać 

cechy ankietowanych, które warunkowały wybór wymienionych przeszkód.  
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Tabela 7. Cechy warunkujące wskazane przeszkody dotyczące udziału w amatorskich zawodach 
sportowych 

Wskazywana przeszkoda Cechy społeczno-demograficzne 

Brak czasu Kobiety; osoby w wieku 26-45 lat; żyjący skromnie 

Brak potrzeby Osoby posiadające trójkę lub więcej dzieci 

Brak informacji, wiedzy Osoby do 25 roku życia; uczące się lub studiujące 

Brak chęci rywalizacji Osoby posiadające trójkę lub więcej dzieci 

Brak znajomych 
Kobiety; osoby do 25 roku życia; nie posiadający dzieci; uczący się lub 

studiujący; żyjący na średnim poziomie 

Brak środków 
finansowych 

Kobiety; osoby do 25 roku życia; nie posiadający dzieci; uczący się lub 

studiujący oraz pracujący na umowę o dzieło/zlecenie; żyjący na 

średnim poziomie 

Brak infrastruktury -  

Niepełnosprawność, 
choroba 

Osoby powyżej 45 roku życia; posiadający dwoje dzieci; 

emeryci/renciści; żyjący skromnie lub dobrze 

Trudny dostęp do 
infrastruktury  

Osoby powyżej 56 roku życia; emeryci/renciści 

Nie wiem Osoby w wieku 26-35 lat; nie posiadający dzieci 

 

Zaprezentowane w tabeli zestawienie cech może być pomocne w budowaniu kampanii 

reklamowej mającej na celu zachęcenie mieszkańców Rzeszowa do szerszego 

uczestniczenia w organizowanych amatorskich zawodach sportowych.  

 

Przyczyny nieuprawiania sportu przez mieszkańców Rzeszowa  

40,1% osób biorących udział w badanych określiło, że nie uprawia sportu.  
 

Wykres 10 Przyczyny nieuprawiania sportu wskazane przez ankietowanych 

 
*dane nie sumują się do 100%, bowiem respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź 
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Blisko połowa tych, którzy wskazali, że nie uprawiają sportu, jako główną przyczynę 

tego stanu rzeczy wskazała brak czasu. Wśród innych istotnych przyczyn warto również 

wymienić: brak środków finansowych, brak znajomych, z którymi można sport uprawiać 

oraz niepełnosprawność/chorobę.  

Wsparcie dla działań z zakresu kultury fizycznej i sportu 

Wszystkich biorących udział w badaniach poproszono, aby zdecydowali, które 

z wymienionych działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu, powinny zostać 

dofinansowane z budżetu miasta.  

 
Tabela 8. Preferowany zakres wsparcia na rozwój kultury fizycznej i sportu 

 Procent 
obserwacji 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach 39,1% 

działalność UKS w szkołach, pozaszkolnych niekomercyjnych klubów i sekcji 
sportowych dla dzieci i młodzieży 

39,6% 

działalność klubów i sekcji sportowych sportu wyczynowego na poziomie 
lokalnym i regionalnym 

12,1% 

działalność klubów i sekcji sportowych sportu wyczynowego na poziomie 
ogólnopolskim 

3,4% 

stypendia sportowe dla zawodników z wysokimi wynikami na poziomie 
międzynarodowym i krajowym 

16,9% 

organizacja imprez sportowych o randzie międzynarodowej i ogólnopolskiej 16,9% 

działalność stowarzyszeń amatorskiego sportu "dla wszystkich" 20,8% 

budowa małej infrastruktury dla aktywności ruchowej 37,2% 

budowa „dużej" infrastruktury sportowej 34,3% 

inne 1,9% 

*dane nie sumują się do 100%, bowiem respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź 

 

Wśród ankietowanych największe poparcie zyskało finansowanie sportowych zajęć 

pozalekcyjnych w szkołach (39,1%) oraz działalność klubów sportowych dla dzieci 

i młodzieży (39,6%). Dużym poparciem cieszą się również inicjatywy budowy małej 

(37,2%) i dużej (34,3%) infrastruktury sportowej. Wśród pozostałych wskazań warto 

również zwrócić uwagę na potrzebę finansowania działalności stowarzyszeń sportu 

amatorskiego.   

Sportowa wizytówka miasta  

W ostatnim, otwartym pytaniu, poproszono ankietowanych o wskazanie dyscypliny 

sportowej, która ich zdaniem buduje i wspiera wizerunek Rzeszowa przez osiągniecia 

sportowe. Spośród 212 badanych 31 osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.  
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Dyscypliną, którą wymieniło aż 76,12% badanych okazała się siatkówka. Na drugim 

miejscu uplasował się żużel (34,33%). Wśród mniej znaczących dyscyplin warto jeszcze 

zwrócić uwagę na piłkę nożną (15,92%) oraz kolarstwo (5,97%).  

 
Tabela 9. Sportowe wizytówki miasta Rzeszowa 

 Częstość % wskazań 
 31  
siatkówka 153 76,12 
żużel 69 34,33 
piłka nożna 32 15,92 
kolarstwo 12 5,97 
karate 9 4,48 
trial rowerowy 5 2,49 
maratony 4 1,99 
lekkoatletyka 4 1,99 
boks, sztuki walki 3 1,49 
piłka ręczna 2 1,00 
akrobatyka sportowa 2 1,00 
jazda konna 2 1,00 
taniec towarzyski 2 1,00 

*dane nie sumują się do 100%, bowiem respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź 

3.5. Stan organizacji sportu w Mieście Rzeszowie 

3.5.1. Rzeszowskie Kluby Sportowe 

Na terenie miasta Rzeszowa działają są następujące związki oraz kluby sportowe.  

Związki sportowe  

1. RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BADMINTONA  

2. RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI  

3. RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO  

4. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK JUDO  

5. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KARATE  

6. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOLARSKI  

7. PODKARPACKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI  

8. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI  

9. RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁUCZNICZY 

10. RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK NARCIARSKI  

11. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK NARCIARSKI  

12. PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  

13. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI  
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14. PODKARPACKI ZWIĄZEK PODNOSZENIA CIĘŻARÓW  

15. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ  

16. PODKARPACKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ  

17. PODKARPACKI ZWIĄZEK SZACHOWY  

18. PODKARPACKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY  

19. PODKARPACKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO  

20. PODKARPACKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO  

21. RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY  

22. RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEKŻEGLARSKI  

23. PODKARPACKIE ZRZESZENIE „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE”  

24. PODKARPACKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE KULTURY FIZYCZNEJ  

25. PODKARPACKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY  

26. POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE  

27. ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA – PODKARPACIE  

28. ODDZIAŁ W RZESZOWIE POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE  

29. PODKARPACKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ  

30. ZARZĄD ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 

31. RZESZOWSKI KOMITET OLIMPIJSKI  

32. POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY  

33. PODKARPACKI AMATORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  

34. PODKARPACKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI  

35. PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH  

36. PODKARPACKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE KULTURY FIZYCZNEJ  

37. RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 

38. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK AKROBATYKI SPORTOWEJ  

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  

1. POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH W RZESZOWIE 

2. TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” 

3. KATOLICKI KLUB SPORTOWY „ALPIN” IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII 
RZYMSKO KATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA W RZESZOWIE 

4. GALICYJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 

5. SZACHOWY KLUB SPORTOWY „ZELMER” 

6. KLUB SPORTOWY „STARONIWA” RZESZÓW 

7. RODZINNY KLUB SPORTOWY „BOLESŁAW” 
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8. RZESZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI „SYSTEM” 

9. SPORTOWY KLUB BILARDOWY „ÓSEMKA” 

10. PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „CALASANZ” 

11. POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 

12. RZESZOWSKI KLUB BADMINTONA 

13. KLUB SPORTÓW WALKI „SPARTAKUS” 

14. KLUB ŻEGLARSKI „SUAHILI” 

15. KLUB AKROBATYKI SPORTOWEJ AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

16. STOWARZYSZENIE POMOCY TALENTOM SPORTOWYM „OLIMP” 

17. RZESZOWSKI KLUB TAEKWON-DO 

18. STOWARZYSZENIE „SZTUKA ULICY” 

19. EUROREGIONALNE STOWARZYSZENIE PROMOCJI, SPORTU I KULTURY „YOUTH 
PROGRESS” 

20. KLUB TENISOWY ABC RZESZÓW 

21. STOWARZYSZENIE GLAPPLERS RZESZÓW 

22. KLUB ŻEGLARSKI „BRYZA” 

23. KLUB SPORTOWY „KORONA” 

24. KLUB SPORTOWY „JUNAK” 

25. KLUB SPORTOWY JU-JITSU KARATE 

26. FC PANTHEON RZESZÓW 

27. RZESZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI 

28. RZESZOWSKA AKADEMIA FUTSALU „HEIRO” 

29. KLUB SPORTOWY „BIAŁA” 

30. KLUB SPORTOWY „AWINION” TKKF 

31. KLUB SPORTOWY „GRUNWALD-BUDZIWÓJ” 

32. RZESZOWSKI KLUB MORSÓW „SOPELEK” 

33. SPORTOWY KLUB CHEERLEADERS „ANIXI” RZESZÓW 

34. RZESZOWSKI KLUB SZACHOWY 

35. SZKOŁA SZTUK WALKI I SAMOOBRONY  „BUSHI-DO” 

36. PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „MICHAEL” RZESZÓW 

37. KLUB SPORTOWY „NAN BEI” TYGRYS RZESZÓW 

38. KLUB SPORTOWY PIRAMIDA 

39. ELITE TALENT CLUB 

40. FIGHT CLUB RZESZÓW 

41. KLUB SPORTOWY RAVENS RZESZÓW 
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42. RZESZOWSKI KLUB KOLARSKI 

43. SZKÓŁKA PIŁKARSKA GRUNWALD BUDZIWÓJ 

44. KLUB SPORTOWY TYTAN RZESZÓW 

45. MUAI THAI MILLENIUM RZESZÓW 

46. ULTIMATE FRISBEE RZESZÓW 

47. DYNAMIT RZESZÓW 

48. KLUB ŻEGLARSKI „HORNET” 

49. KLUB SPORTOWY „WALKA” RZESZÓW 

50. AKADEMIA PIŁKARSKA „ZIOMKI” RZESZÓW 

51. KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA „HUZAR” 

52. RZESZOWSKI KLUB SPORTOWY 

53. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KOSZYKÓWKI 

54. LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY RESOVIA RZESZÓW 

55. KLUB SPORTU.PL 

56. APPGO II LO 

57. KLUB SPORTOWY „SALTO” RZESZÓW 

58. KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO „ROCKETS” RZESZÓW 

59. RZESZOWSKA AKCJA SPORTOWA 

Kluby sportowe 

1. POLICYJNE TOWARZYSTWO SPORTOWE „WALTER” 

2. RZESZOWSKI KLUB PAINTBALLOWY 

3. CYWILNO-WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „RESOVIA” RZESZÓW 

4. ZKS „STAL” RZESZÓW 

5. „STAL” RZESZÓW S.A. 

6. SPEEDWAY STAL RZESZÓW S.A. 

7. ASSECO RESOVIA RZESZÓW S.A. 

8. AKADEMICKI KLUB SPORTOWY RZESZÓW 

9. AUTOMOBILKLUB RZESZOWSKI 

10. NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

11. CENTRUM SZKOLENIA MŁODZIEŻY „ORŁY” 

12. AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO RZESZÓW 

13. RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 

14. MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY V LO 

15. STOWARZYSZENIE SALOS „DON BOSCO” 
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16. KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLITECHNIKI 
RZESZOWSKIEJ 

17. MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY 

18. RZESZOWSKI KLUB SPORTU GŁUCHYCH „RES GEST” 

19. RZESZOWSKI KLUB KAJAKOWY 

20. LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZIMOWIT” 

21. KLUB PŁYWACKI „SOKÓŁ” RZESZÓW 

22. KLUB SPORTOWY „PRZYBYSZÓWKA” 

23. RZESZOWSKI KLUB KARATE „KYOKUSHINKAI-KANKU” 

24. PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE „THE WILD GEESE” 

25. STOWARZYSZENIE „AQUA SPORT” 

26. STOWARZYSZENIE RESOVIA BASKET 

27. RZESZOWSKI KLUB NARCIARSKI SPORT PARTNER 

28. KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO „JOKER” 

29. RZESZOWSKI KLUB BOKSERSKI „WISŁOK” 

30. KLUB SPORTOWY POLONIA RZESZÓW 

31. RZESZOWSKI KLUB OYAMA KARATE 

32. SPORTOWY KLUB POŻARNICZY „STRAŻAK” 

33. ZRZESZENIE SPORTU INWALIDÓW „START” RZESZÓW 

34. KLUB SPORTOWY „CZARNI” RZESZÓW 

35. RZESZOWSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI 

36. KLUB SPORTOWY PSICH ZAPRZĘGÓW „NOME” RZESZÓW 

37. STOWARZYSZENIE DZIECIĘCA AKADEMIA FUTBOLU W RZESZOWIE  

38. RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE OPTEAM SAILING 

39. STOWARZYSZENIE TENIS FAN W RZESZOWIE 

40. RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE ROLKOWE 

41. STOWARZYSZENIE MIESZANYCH SZTUK WALKI „LUTA LIVRE TEAM” 

42. KLUB SPORTOWY DEVELOPRES RZESZÓW 

43. STOWARZYSZENIE „MAXIBASKETBALL” RZESZÓW 

44. PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „CALASANZ” W RZESZOWIE 

45. RZESZOWSKI KLUB MOTOCYKLOWY „RAPTOR” 

46. AKADEMIA PŁYWANIA W RZESZOWIE 

47. PODKARPACKI KLUB MODELARZY REDUKCYJNYCH 
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Uczniowskie Kluby Sportowe 

1. UKS FA RZESZÓW 

2. UKS GALICJA LOK RZESZÓW 

3. SKS JEŹDZIEC 

4. UKS OLIMP 

5. UKS MILLENIUM JUDO 

6. AKADEMIA JUDO RZESZÓW 

7. UKS BUDZIWÓJ 

8. UKS TKKF „SPRINT” (UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY – TOWARZYSTWO 
KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ) 

9. MUKS „RAKIETA” (MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY)  

10. UKS „SZÓSTKA” ZSS IM. UNICEF 

11. UKS „JEDYNKA” 

12. UKS „TRÓJKA” 

13. UKS SAILING TEAM RZESZÓW 

14. UKS TKKF „MECHANIK”  

15. UKS „FENIKS” 

16. UKS ORLIK SP NR 5 

17. UKS GAMBIT 

18. UKS „APIS” 

19. UKS HARCERSKI KLUB NARCIARSKI 

20. UKS „VICTORIA” 

21. UKS „RELAX” 

22. UKS CHOW GAR KING-FU 

23. UKS TKKF „19” 

24. UKS TKKF „SIÓDEMKA” 

25. UKS „FOXBALL” 

26. UKS-T „DWÓJKA” (UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY) 

27. UKS GIMNAZJUM NR 9 

28. UKS „SET” 

29. UKS „SZÓSTKA” 

30. UKS TKKF „JUBILAT” 

31. UKS TKKF „ORLIK” PRZY GIMNAZJUM NR 1 

32. UKS „KOSYNIER” 

33. UCZNIOWSKI KLUB JEŹDZIECKI „KUCYK” 
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34. UKKS „KOMANDORIA” (UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB SPORTOWY) 

35. UKS „SLALOM” 

36. UKS „JUVENIA” PRZY GIMNAZJUM NR 2 

37. UKS „CZWÓRKA” 

38. SKS „PIAST 25” 

39. UKS „ORION” 

40. UKS „MACZEK” 

41. UKS „RESKA” 

42. UKS „SZKRAB” 

43. UKS „SZESNASTKA” 

44. UKS „DZIESIĄTKA” 

45. SKS „IGNAŚ” 

46. UKS SP NR. 13 

47. UKS „ORLĘTA” 

48. UKS „ŚMIG” 

49. UKS „POGOŃ” 

50. UKS „AKTYWUŚ” 

 

W sumie w Rzeszowie działa 39 Związków Sportowych, 59 Stowarzyszeń Kultury 

Fizycznej, 47 Klubów Sportowych i 50 Uczniowskich Klubów Sportowych, co daje 195 

organizacji działających w zakresie uprawiania i upowszechniania różnych dyscyplin 

sportowych.  

3.5.2. Analiza systemu dotacji celowych i stypendiów sportowych w Gminie 

Miasto Rzeszów 

Dotowanie działalności sportowej w mieście objęte jest Uchwałą Nr LXV/ 1216/2013 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. Wcześniej wsparcie 

było prowadzone na podstawie ustawy o pożytku publicznym, którą m.in. po delegacji 

zawartej w ustawie o sporcie, zastąpiono przedmiotowymi uchwałami Rady Miasta.                                                                  

W aktualnie obowiązującym akcie prawa miejscowego, wskazane zostały cele publiczne 

w zakresie sportu, które stanowią przedmiot wsparcia z budżetu miasta. Obejmują one: 

poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, 

osiąganie wyższych wyników sportowych, poprawę kondycji fizycznej i zdrowia 

psychicznego mieszkańców poprzez aktywny styl życia, promocję sportu i aktywnego 

stylu życia oraz umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak 

największej liczbie mieszkańców miasta. Wsparcie finansowe w formie dotacji może 

otrzymać klub sportowy niedziałający w celu zysku, a jej przedmiotem może być:  
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 organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do 

rozgrywek ligowych, organizacja lub udział w zawodach lub rozgrywkach 

sportowych – sport dzieci i młodzieży,  

 organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do 

rozgrywek ligowych, organizacja lub udział w zawodach lub rozgrywkach 

sportowych – sport seniorów,   

 organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszowa, 

 udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów.  

Jednakże dotacje celowe na działalność sportową (PKU/KST), stanowią tylko część 

(w 2013 roku - ok. 9,3%) wydatków budżetu miasta na szeroko pojęty sport.             

Nakłady finansowe na tę dziedzinę aktywności społecznej obejmują wydatki budżetu 

miasta na szereg różnych zadań. Zaliczają się do nich: utrzymanie istniejącej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, modernizacja i budowa nowych obiektów 

służących aktywności ruchowej mieszkańców, wspomniane dotacje celowe dla klubów 

sportowych, dotacje na organizację imprez sportowych w mieście, honorowanie 

trenerów i instruktorów sportu nagrodami za osiągnięte wyniki, fundowanie 

stypendiów dla sportowców za osiągnięte wyniki, a także prowadzenie promocji miasta 

poprzez sport oraz zlecanie realizacji zadań sportowych, jako formy profilaktyki 

w ramach zwalczania alkoholizmu w mieście. W oparciu o materiały informacyjne 

uzyskane z Urzędu Miasta, stwierdzono wysoką zmienność w rocznych wydatkach na 

sport w Rzeszowie. Analizując dane obejmujące lata 2008 – 2013, najmniej środków 

budżetowych wydatkowano w roku 2008 – 8.738 tys. zł, zaś najwięcej w 2010 roku – 

53.776 tys. zł. W ostatnim zakończonym roku budżetowym obejmującym 2013 rok, 

wydatki na sport wyniosły 21.661 tys. zł, z czego 13,6% to dotacje dla klubów.  

Wykres 11 Nakłady na sport w Rzeszowie w latach 2009-2013 

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 
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budżetu miasta. W latach 2010-2012 corocznie przekraczały kwotę 40.000 tys. (40 mln) 

zł.  

Poniższe wykresy przedstawiają strukturę nakładów na sport w Rzeszowie 

w poszczególnych latach.  

Wykres 12 Nakłady na sport w Rzeszowie w 2009 r. (Suma nakładów na sport - 16.354 tys. zł = 
100%) 

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 

Wykres 13 Nakłady na sport w Rzeszowie w 2010 r. (Suma nakładów na sport - 53.776 tys. zł = 
100%) 

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 
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Wykres 14 Nakłady na sport w Rzeszowie w 2011 r. (Suma nakładów na sport - 51.846 tys. zł = 
100%) 

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 

Wykres 15 Nakłady na sport w Rzeszowie w 2012 r. (Suma nakładów na sport - 47.236 tys. zł = 
100%) 

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 
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Wykres 16 Nakłady na sport w Rzeszowie w 2013 r. (Suma nakładów na sport - 21.661 tys. zł = 
100%) 

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 
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i było to nieco więcej niż w poprzedzających latach. Podobnie stało się ze środkami 

budżetowymi przeznaczonymi na promocję miasta poprzez sport, które charakteryzuje 

wysoka zmienność roczna., a których wysokość w 2013 roku wyniosła – 1.300 tys. (1,3 

mln) zł.  

Przedstawiona wyżej problematyka nie wyczerpuje kwestii wpierania finansowego 

sportu w mieście. Część kosztów takiej działalności jest objęta wydatkami budżetowymi 

przeznaczanymi na działalność oświatową. W szczególności dotyczy to kosztów 

utrzymania przyszkolnych krytych pływalni, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz 

działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, który administruje obiektami typu 

„Orlik”, prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach 

sportu, a także organizuje współzawodnictwo sportowe szkół na terenie miasta i inne 

przedsięwzięcia. W oparciu o dane uzyskane z Urzędu Miasta, a obejmujące lata 2009 -

2013, z racji zwiększających się zadań statutowych, roczny budżet Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego ulega systematycznemu zwiększeniu i w roku 2013 wyniósł ponad 

1.330 tys. (1,33 mln) zł. 

W zakresie dotacji celowych przekazywanych klubom sportowym w oparciu 

o obowiązujące uchwały Rady Miasta, wsparcie to było i jest przekazywane na zadania 

(realizację wskazanych celów publicznych) z podziałem na sport dzieci i młodzieży oraz 

sport seniorski. Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta, w latach 2010 – 

2013 wydatki (w tys. zł) w podziale na objęte dotowaniem grupy sporowców 

przedstawiały się następująco:  

Wykres 17 Dotacje na sport dzieci i młodzieży oraz sport seniorski w latach 2010-2013 (tys. zł) 

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 
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Poniższe wykresy przedstawiają strukturę dotacji w poszczególnych latach.  

Wykres 18 Dotacje przyznawane zgodnie z ustawą OPP - 2009r. 

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 
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Wykres 20 Dotacje przyznawane zgodnie z uchwałą Nr V/71/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 
stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez 

Gminę Miasto Rzeszów (Podka. Nr 21, poz. 505) oraz uchwałą Nr VII/96/2011 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów 
(Podka. Nr 21, poz. 506) – 2011r.  

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 
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(Podka. Nr 21, poz. 506) – 2012r.  
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Wykres 22 Dotacje przyznawane zgodnie z uchwałą Nr V/71/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 
stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez 

Gminę Miasto Rzeszów (Podka. Nr 21, poz. 505) oraz uchwałą Nr VII/96/2011 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów 
(Podka. Nr 21, poz. 506) – 2013r.  

 

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Rzeszowa 
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Wykres 23 Porównanie dotacji na sport w Rzeszowie, Kielcach oraz Lublinie w latach 2009-2013 
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Tabela 10 Porównanie dotacji na sport w Rzeszowie, Kielcach oraz Lublinie w latach 2009-2013 

                          Rok  
Miasto 

2009 2010 2011 2012 2013 SUMA 

Kielce25 2 371 129 2 440 325 3 145 159 2 979 346 1 688 943 12 624 602 

Lublin 26 4 070 000 3 654 000 2 482 785 2 097 738 2 007 507 14 312 030 

Rzeszów27 1 282 500 2 068 500 1 878 500 1 948 500 2 527 500 8 423 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Rzeszów, Urzędu 

Miasta Lublin, Urzędu Miasta Kielce 

Odnosząc się do struktury wydatków budżetu miasta Rzeszowa na sport można 

sformułować następujące spostrzeżenia: 

 Miasto w ostatnich latach poprawia (rozwija) infrastrukturę sportowo-

rekreacyjną, przekazując znaczne środki finansowe na kolejne inwestycje 

lokowane najczęściej przy jednostkach oświatowo-wychowawczych. Jest to 

w dużej mierze uzasadnione występującymi potrzebami, a także dostępnością 

wsparcia zewnętrznego w postaci funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu 

państwa (Min. Sportu i Turystyki). 

 Rozwój bazy sportowej miasta generuje wydatki na koszty ich utrzymania 

i administracji, czego wyrazem jest znaczny wzrost wydatków budżetowych na 

bieżącą działalność ROSiR (z 2 mln zł w roku 2012 roku – do ok. 5,2 mln zł 

w roku 2013).  

 Dotacje celowe na działalność sportową w Rzeszowie stopniowo wzrastają, choć 

dynamika wzrostu od roku 2010 uległa zmniejszeniu. 

 W dotowaniu sportu w Rzeszowie, znaczny (w 2013 roku ok. 36%) udział ma 

fundusz profilaktyki przeciwalkoholowej, którego dysponentem jest Wydział 

Zdrowia. Jego wysokość ma powiązanie z obrotem alkoholem w mieście.  

                                                        
25 Suma dotacji Urzędu Miasta Kielce na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży organizowane przez   
Polskie Związki Sportowe,  Polską Federację Sportu Młodzieżowego (prowadzone w ramach oraz poza 
współzawodnictwem sportowym). Szkolenie obejmuje: wynajem specjalistycznych obiektów sportowych 
do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów sportowych, udział w zawodach /w tym 
organizacja zawodów/ organizowanych przez poszczególne Związki Sportowe, udział w obozach 
sportowo – szkoleniowych i turniejach kontrolnych / miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych/, zakup niezbędnego sprzętu sportowego i odzieży sportowej do prowadzenia 
szkolenia. W Urzędzie Miasta Kielce w ramach konkursów ofert zlecane są do realizacji zadania polegające 
na organizacji i prowadzeniu zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie 
letnim i zimowym. Miasto Kielce nie przyznaje dotacji na sport seniorski. 
26 Suma dotacji Urzędu Miasta Lublin, przyznawanych na:  sport dzieci i młodzieży, sport w kategorii 
wiekowej seniorów, organizacja imprez sportowych w mieście, sport osób niepełnosprawnych. 
27 Suma dotacji Urzędu Miasta Rzeszów, przyznawanych na: organizacje lub udział w zgrupowaniach 
sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach 
sportowych – sport dzieci i młodzieży , organizacje lub udział w zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacje i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych 
– sport seniorski, organizacje imprez sportowych w mieście Rzeszowie, udział klubów w imprezach 
sportowych poza miastem Rzeszów.  
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W ostatnich dwóch latach wysokość funduszu wzrosła. Nie jest to jednak stabilne 

źródło dotowania sportu. 

 Znaczny wzrost wydatków na sport seniorski w 2013, może dowodzić, że 

wsparcie takie ma charakter okazjonalny, jest wynikiem nagłego 

zapotrzebowania, a nie planowego działania. 

 Podobne cechy ma wparcie reklamy miasta poprzez sport, które także 

charakteryzowało się znacznymi wahaniami w minionych latach. 

 W ostatnich trzech latach wydatki na imprezy sportowe były niezmienne.  

 

Spostrzeżenia i wnioski do Strategii rozwoju sportu w Rzeszowie, wynikające z analizy 

jego finansowania: 

 Wyłączając nakłady na inwestycje, działalność bieżącą ROSiR, promocję miasta 

poprzez sport oraz fundusz nagród i stypendiów, działalność sportowa, której 

istota zawarta jest w doskonaleniu umiejętności technicznych i taktycznych (czyli 

treningu) oraz udziale w rywalizacji (zawodach), korzysta z niewielkiego 

wsparcia w postaci dotacji celowych. Centralną postacią szkolenia sportowego 

jest trener/instruktor, którego wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, a także 

umiejętności pedagogiczne (w tym oddziaływanie wychowawcze) decydują 

o stanie sportu w mieście, a pośrednio o stanie zdrowia i wychowania młodego 

pokolenia. W tym kontekście fakt, iż w klubach sportowych w Rzeszowie tylko 

mała grupa szkoleniowców jest w ogóle wynagradzana za pracę (w formie umów 

o pracę lub cywilnoprawnych) wskazuje, że jest to jedna z podstawowych 

przyczyn generalnej (poza kilkoma dyscyplinami) słabości sportu w Rzeszowie.  

 Warunkiem osiągania wysokich wyników sportowych jest włączanie w proces 

szkoleniowy większej liczby uzdolnionych jednostek (dzieci i młodzieży), 

a następnie selekcja pozwalająca wyłonić grupę o wysokich predyspozycjach 

i talencie sportowym. Stąd punktem wyjścia do poprawy stanu sportu w mieście 

jest szerokie szkolenie obejmujące dzieci i młodzież. Dlatego strumień 

dotowania, powinien zostać skoncentrowany właśnie na sporcie dzieci 

i młodzieży. To baza (fundament) dla rozwoju sportu wyczynowego seniorów. 

Niestety, dotychczasowe dotowanie sportu dzieci i młodzieży w mieście w relacji 

do innych wydatków jest niedostateczne.  

 Sport wyczynowy seniorów na najwyższym poziomie wymaga dużych nakładów 

finansowych. Stanowi on jedną z „wizytówek” miasta. Równocześnie występuje 

presja ze strony części środowiska sportowego, które domaga się wyższych 

dotacji (najczęściej na drużyny piłkarskie). W sytuacji Rzeszowa, wparcie sportu 

seniorów powinno mieć formę umowy (kontraktu) na promocję miasta 

i koncentrować się na drużynach biorących udział w rozgrywkach ekstraklasy (za 

wyjątkiem piłki nożnej) oraz na sportowcach sportów indywidualnych, 

przynoszących splendor miastu. 

 Wydaje się, że budowa kolejnych „Orlików” lub basenu nie doprowadzi do 

wzrostu wyników w piłce nożnej czy pływaniu (wyjątkiem może tu być sekcja 
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skoków do wody, która od lat czeka na poprawę warunków treningowych). 

Jeszcze raz podkreśla się, że osią szkolenia sportowego jest trener/instruktor, 

który we współpracy z rodzicami potrafi zdobyć dodatkowe środki finansowe na 

wyjazd na zawody, zgrupowanie czy zakup dresów. Dlatego dalsze dotowanie 

sportu w Rzeszowie powinno w pierwszym rzędzie objąć wynagrodzenia 

szkoleniowców, które powinny być skorelowane ze stawkami nauczycielskimi.  

Stypendia sportowe 

Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Rzeszowa na podstawie Uchwały 

Nr LXIII/1162/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14. listopada 2013 roku w sprawie 

zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. Procedura 

postępowania i kryteria przyznania stypendium zostały szczegółowo uregulowane 

w Załączniku do powołanej Uchwały. Podstawowym warunkiem przyznania stypendium 

jest osiągnięcie wysokich wyników w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym, przy czym sportowiec musi reprezentować barwy 

klubu sportowego działającego w Rzeszowie oraz zamieszkiwać (być zameldowany) 

w mieście. W § 2. pkt. 2. Załącznika do Uchwały stypendialnej wskazano kryteria 

uznania wyników sportowych za wysokie. Są nimi czołowe miejsca zajęte w ściśle 

określonych, wyspecyfikowanych imprezach sportowych w roku poprzedzającym 

przyznanie stypendium. Warunkiem, uznania osiągnięcia sportowego za wysokie jest 

także wymóg rywalizowania ze sobą w zawodach mistrzowskich min. 12. zawodników 

w sportach indywidualnych oraz min. 8. drużyn w sportach zespołowych. Ustalono też, 

że zawodnik – stypendysta musi być uczniem lub studentem oraz nie może ukończyć 26. 

roku życia. Wniosek o nadanie stypendium, ma zostać udokumentowany protokołami 

z zawodów, w których uzyskano wysokie osiągnięcie sportowe oraz pozytywnie 

zaopiniowany przez polski, wojewódzki lub okręgowy związek sportowy w danej 

dyscyplinie sportu. Stypendia sportowe mogą być także przyznawane członkom drużyn 

rywalizujących w kategorii seniorów w rozgrywkach I, II i III ligi, przy czym określona 

została minimalna liczba klas rozgrywkowych dla danego poziomu rozgrywek.  

Funkcjonowanie systemu stypendialnego 

Prezydent Miasta na wniosek Komisji Stypendialnej przyznał w latach 2012-2014  

179 stypendiów, sportowcom reprezentującym 22 dyscypliny sportu. Stypendium jest 

przyznawane na rok, a wypłacane w postaci miesięcznych świadczeń. W 2012 roku 

stypendia otrzymywało 68. sportowców reprezentujących 16 sportów, w 2013 roku 54 

zawodników reprezentujących 14 dyscyplin sportowych, zaś w 2014. roku stypendia 

przyznano 57 sportowcom uprawiającym 15 sportów. Kwoty planowanych 

i wydatkowanych (w zaokrągleniu do 1. zł) środków budżetowych miasta na stypendia 

sportowe wyniosły: w 2012 roku i 2013 roku – po 324 tys. zł, a w roku 2014 – 300 tys. 

zł. Indywidualna wysokość świadczenia stypendialnego została powiązana 

z osiągnięciami sportowymi stypendysty i ma charakter uznaniowy. W 2012 roku 

średnio na miesięczne stypendium przeznaczono 397 zł, przy czym najwyższe 

miesięczne stypendium ustalono na 1114 zł, zaś najniższe na 60 zł. W roku 2013. 
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średnia miesięczna kwota wypłacanego stypendium wynosiła 500 zł, przy czym 

najwyższe stypendium przyznano w kwocie 1322 zł, zaś najniższe w wysokości 76 zł 

miesięcznie. W 2014 roku średnio na miesięczne stypendium przeznaczono 439 zł, czy 

czym najwyższe miesięczne świadczenie wynosi 1599 zł, zaś najniższe 178 zł. W wyniku 

analizy stypendiów przyznanych w latach 2012-2014 w układzie dyscyplin sportowych 

i przeznaczonych na nie środków budżetowych (przy założeniu, niezmienności 

świadczeń do końca 2014 roku) ustalono skalę wydatków na poszczególne sporty. 

Prezentują je poniższy rysunek oraz tabela. 

 

Wykres 24 Suma świadczeń stypendialnych w latach 2012-2014 w dyscyplinach  
sportu w tys. złotych 
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Tabela 11 Suma świadczeń stypendialnych w latach 2012-2014 w dyscyplinach sportu w tys. 
złotych 

1.Siatkówka mężczyzn        150,8   

2. Piłka nożna 142,3  

3. Akrobatyka sportowa 117,5  

4. Skoki do wody 106,8  

5. Jazda na rolkach (freestyle)  92,7  

6. Karate tradycyjne 59,2 

7. Siatkówka kobiet 46,3 

8. Szachy 29,0 

9. Żeglarstwo 25,4 

10. Kajaki polo 25,3 

11. Futsal 21,3 

12. Koszykówka kobiet 19,7 

13. Lekka atletyka 18,8 

14. Kickboxing 17,5 

15. Wushu 16,7 

16. Judo 16,0 

17. Strzelectwo 14,4 

18. Zapasy wolne 8,5 

19. Tenis stołowy 6,5 

20. Fitness 6,1 

21. Bilard 5,1 

22. Wspinaczka sportowa 2,1 

Najwięcej środków budżetowych przeznaczono na stypendia w piłce siatkowej 

mężczyzn oraz w piłce nożnej mężczyzn. Do grupy dyscyplin, które w wysokim stopniu 

skorzystały i korzystają z systemu stypendialnego należą także: akrobatyka sportowa, 

skoki do wody oraz jazda na rolkach (freestyle). Z kolei do dyscyplin o najniższym 

udziale w systemie stypendialnym należą: wspinaczka sportowa, bilard, fitness oraz 

tenis stołowy. Równocześnie na terenie miasta uprawiane są dyscypliny sportu, których 

przedstawicieli nie ma wśród stypendystów. 

Analiza list przyznanych stypendiów wykazała, że najwięcej stypendystów wywodzi się 

z piłki nożnej mężczyzn (34 sportowców) oraz z piłki siatkowej mężczyzn (30 

sportowców). Dość licznie są także reprezentowani przedstawiciele: akrobatyki 

sportowej (23. sportowców) oraz skoków do wody (17 sportowców). Kolejną grupę 

stanowią przedstawiciele następujących sportów: karate tradycyjnego (11 

sportowców), jazdy na rolkach (9), szachów (7), lekkiej atletyki (6), piłki siatkowej 

kobiet (6), kajaków polo (5) oraz halowej piłki nożnej – futsalu (5). W pozostałych 

dyscyplinach sportu przyznano mniejszą liczbę stypendiów.  

Stypendium sportowe stanowi formę wsparcia talentu sportowego, którego przejawem 

są osiągnięcia w zawodach rangi mistrzowskiej. Pomimo krótkiego okresu 

funkcjonowania systemu stypendialnego, przeprowadzono analizę powtarzalności 

osiągnięć sportowych stypendystów. Wysoki talent sportowy dowiedziony poprzez 
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ciągłe pozostawanie w gronie stypendystów (osiągane wyniki sportowe) wykazują: 

Katarzyna Lelek i Paweł Marczydło w akrobatyce sportowej, Agnieszka Sajdutka 

w karate tradycyjnym, Klaudia Hartmanis w jeździe na rolkach (freestyle), Kacper 

Lesiak i Andrzej Rzeszutek w skokach do wody oraz Aleksander Arian w żeglarstwie. 

Ponadto w kadrze drużyny ligowej w piłce nożnej przez okres 3 lat pozostają Konrad 

Maca i Konrad Hus. Łącznie wspomniana grupa sportowców stanowi 5% stypendystów. 

2-krotną obecność w systemie stypendialnym zarejestrowano w przypadku 

7 sportowców w piłce siatkowej mężczyzn i 7 w piłce nożnej mężczyzn, 3 w karate 

tradycyjnym i akrobatyce sportowej, 2 w szachach oraz po 1 w skokach do wody, lekkiej 

atletyce, koszykówce kobiet, kickboxingu i wushu, co stanowi 15% stypendystów. 

Łącznie 20% stypendystów pobiera stypendia dłużej niż 1 rok. 

Jak wcześniej stwierdzono, w latach 2012-2014 stypendia przyznano reprezentantom 

22 dyscyplin sportu, z czego 5 to gry zespołowe (siatkówka mężczyzn, siatkówka kobiet, 

piłka nożna mężczyzn, futsal (halowa piłka nożna) oraz koszykówka kobiet, a pozostałe 

mają charakter sportów indywidualnych, często z konkurencjami zespołowymi. Sport 

jako dziedzina życia społecznego charakteryzuje się zmiennością (ma dynamiczny 

charakter). Przejawem tego jest powstawanie nowych form rywalizacji sportowej 

(nowych dyscyplin i konkurencji sportowych) oraz tracenie popularności przez inne, 

niekiedy z wielowiekową historią. System stypendiów sportowych obowiązujący 

w Rzeszowie ma otwarty charakter. Obejmuje on m.in. bardzo popularne i znane formy 

rywalizacji sportowej takie jak siatkówka, czy zapasy oraz nowe, o krótkiej historii jak 

np. jazda na rolkach czy fitness.  

Podsumowując dotychczasowe funkcjonowanie systemu stypendialnego stwierdza się, 

że:  

1. Miasto Rzeszów przeznaczając w latach 2012-2014 kwotę 948 tys. złotych na 

stypendia sportowe, zauważalnie wsparło i wspiera materialnie 

wyselekcjonowaną poprzez ustalone kryteria grupę sportowców. 

2. Podstawowym warunkiem przyznania stypendium jest osiągnięcie wysokich 

wyników w międzynarodowej i krajowej rywalizacji sportowej, przy czym zasada 

ta nie obowiązuje w odniesieniu do sportowców biorących udział w rozgrywkach 

drużynowych I, II i III ligi seniorów. 

3. W gronie stypendystów znajduje się grupa sportowców o wysokim talencie 

sportowym (łącznie ok. 20%), co w części dowodzi zasadności fundowania 

stypendiów sportowych. 

4. System stypendialny ma charakter otwarty, obejmując swoim zakresem 

wszystkie formy rywalizacji o charakterze sportowym pod warunkiem 

funkcjonowania (opinii) związku sportowego w danej dyscyplinie sportu.  

5. W ciągu 3 lat działalności systemu stypendialnego, najliczniejszą grupę 

stypendystów stanowią przedstawiciele piłki nożnej (nie licząc reprezentantów 
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futsalu) wchodzący w skład II, a aktualnie III ligowych drużyn, a także osiągający 

wysokie wyniki na szczeblu krajowym młodzi siatkarze. 

6. Najwyższe osiągnięcia sportowe, a tym samym przyznawane i wypłacane kwoty 

stypendialne są udziałem przedstawicielki jazdy na rolkach (freestyle skating), 

a zdecydowanie niższe sportowców w skokach do wody i akrobatyce sportowej.  

7. Wypłacane stypendia charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem kwotowym. 

Samorząd Rzeszowa wspiera i chce wspierać rozwój sportu w mieście, a działalność 

(funkcjonowanie) miejskiego systemu stypendiów sportowych jest korzystna dla 

środowiska sportowego. Władze miasta ustaliły wyjściowe zasady i tryb przyznawania 

stypendiów, które powinny być stopniowo racjonalizowane. W oparciu o analizę 

postanowień Uchwały Rady Miasta w sprawie stypendiów i jej realizację, czego 

rezultatem są przyznane w okresie 3. lat świadczenia, sformułowano następujące 

rekomendacje. 

Rekomendacje 

1. Pomijając kryterium medialnej popularności poszczególnych dyscyplin sportowych, 

pozostaje poza dyskusją fakt, iż łatwiej o sukcesy w dyscyplinach, które uprawiane są 

przez nielicznych sportowców lub w sportach „nowych”. Nie pomniejszając osiągnięć 

sportowych w takich dyscyplinach, należy rozważyć zasadność zróżnicowania 

wparcia poprzez system stypendialny części sportów. Jak słusznie zauważono w 

ustanowionych przez Radę Miasta warunkach ubiegania się o przyznanie 

stypendium sportowego, imprezą o najwyższej randze w sporcie światowym są 

Igrzyska Olimpijskie. Już sam udział w tej imprezie stanowi dla sportowców formę 

nobilitacji, ukoronowanie kariery sportowej. Biorąc powyższe pod uwagę, 

proponuje się ustanowienie zasady, iż 70% środków budżetowych na system 

stypendialny jest przeznaczanych na sporty lub konkurencje olimpijskie (wg 

programu najbliższych IO), a 30% na pozostałe sporty.  

Analiza listy dyscyplin olimpijskich, które będą rozgrywane w 2016. roku w Rio de 

Janeiro wykazała, że nie znajdują się na niej takie dyscypliny sportu jak: bilard, 

fitness, futsal, karate, kickboxing, jazda na rolkach, szachy, wushu i wspinaczka 

sportowa, których reprezentanci byli lub są stypendystami sportowymi 

w Rzeszowie. 

2. Uznając przyjętą w systemie stypendialnym generalną zasadę, że stypendium 

sportowe stanowi formę wsparcia talentu sportowego wykazanego poprzez 

osiągnięcia w międzynarodowej lub krajowej rywalizacji sportowej, należy rozważyć 

uzupełnienie (rozwinięcie) lub zmianę kryterium, które automatycznie kwalifikuje 

do grona stypendystów, sportowców seniorów wchodzących w skład kadry zespołu 

uczestniczącego w rozgrywkach I., II. lub III. ligi w sportach (grach) zespołowych. 

Fakt zgłoszenia sportowca do kadry ligowego zespołu, nie warunkuje jego 

uczestnictwa w zawodach sportowych. W aktualnym stanie funkcjonowania 
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rozgrywek ligowych w Polsce, członkowie drużyn I. i II. ligowych w grach 

zespołowych, a także w III. lidze w piłce nożnej, są wynagradzani poprzez formę 

kontraktów oraz premii za wyniki sportowe. Przyznawanie stypendiów tej grupie 

sportowców, to de facto wspieranie „zawodowego” sportu seniorów w grach 

zespołowych. Formułę tę można podtrzymać, jednak już doprowadziła ona do 

zdominowania grupy stypendystów przez piłkarzy II. i III. ligi, z których część to 

gracze rezerwowi, nie uczestniczący bezpośrednio w meczach. Taki stan rzeczy 

wydaje się przeczyć idei stypendiów sportowych. Z drugiej jednak strony konieczne 

jest zapewnienie wsparcia talentom sportowym w grach zespołowych. System 

stypendialny w pełni sprawdził się w odniesieniu do młodych siatkarzy czy 

siatkarek, którzy zdobywają medale mistrzostw Polski. W sytuacji piłki nożnej, 

dotychczasowa jakość szkolenia sportowego w Rzeszowie, a także popularność 

i masowość tej dyscypliny w kraju, nie rokują podobnymi sukcesami. Natomiast 

formą zauważenia (stwierdzenia) talentu sportowego młodego sportowca w grach 

zespołowych może być fakt powołania i gra w reprezentacji Polski lub województwa 

(tylko w piłce nożnej) w kategoriach juniorskich. Za znaczne osiągnięcie sportowe 

w piłce nożnej można także uznać wygranie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów 

i Juniorów Młodszych na szczeblu makroregionalnym.  

3. Zdobycie medalu Mistrzostw Polski w każdej z dyscyplin sportu jest znaczącym 

osiągnięciem sportowym. Wobec ograniczonych środków budżetowych na stypendia 

sportowe (w 2014 roku zostały one pomniejszone o 24 tys. zł), a tym samym 

konieczności dokonywania wyboru sportowców, którym przyznane zostanie 

stypendium, proponuje się wprowadzenie dodatkowego kryterium kwalifikacyjnego 

w sportach indywidualnych. Obejmuje ono członkostwo sportowca w Kadrze 

Narodowej w danej dyscyplinie sportu. Pozwoli to na wyłączenie z systemu 

stypendialnego sportowców „z pojedynczym” osiągnięciem sportowym. Honorując 

sportowców nie zakwalifikowanych do systemu stypendialnego ze względu na 

niedostatek środków budżetowych (pomimo, iż wypełnili kryteria kwalifikacyjne), 

proponuje się ustanowienie (nawet kosztem funduszu stypendialnego) puli nagród 

pieniężnych Prezydenta Miasta Rzeszowa, gdzie w formie jednorazowych wypłat, 

zauważone zostaną osiągnięte wyniki sportowe.  

4. Miesięczne stypendium sportowe dla ucznia, a nawet studenta, przekraczające 1000 

zł miesięcznie to niemała kwota. Dla przykładu górny poziom stypendiów 

sportowych fundowanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego wynosi 

700 zł miesięcznie. Z kolei przyznawanie stypendiów w kwocie mniejszej niż 100 

złotych miesięcznie wydaje się mało nobilitujące. Stąd propozycja określenia 

(ustalenia) górnego i dolnego pułapu kwoty stypendialnej na poziomie 1000 i 150 zł 

miesięcznie.  

5. Wprowadzenie warunku (obowiązku) zamieszkiwania (zameldowania) stypendysty 

na terenie miasta Rzeszowa wydaje się dyskusyjnym rozwiązaniem. W aktualnym 

stanie regulacji stypendialnej, przeprowadzenie się rodziny sportowca poza miasto, 
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pomimo dalszego uprawiania sportu w Rzeszowie, automatycznie wyklucza go 

z grona stypendystów. Stwierdza się, że wysokie osiągnięcia sportowe w barwach 

rzeszowskich klubów sportowych są także udziałem młodych ludzi zamieszkujących 

poza miastem (tak jest m.in. w lekkiej atletyce, boksie i innych dyscyplinach). System 

selekcji młodzieży uzdolnionej sportowo obejmuje m.in. wyszukiwanie talentów 

w małych miejscowościach i oferowanie im nauki i szkolenia sportowego 

w Rzeszowie, a to nie wymaga zmiany stałego miejsca zamieszkania. W tej sytuacji 

dalsze utrzymywanie tego wymogu powinno zostać poddane analizie.  
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4. Analiza SWOT potencjału sportowego 
 

 

SILNE I SŁABE STRONY 

SILNE STRONY  SŁABE STRONY 

 Duże zainteresowanie uprawianiem 

sportu amatorskiego przez 

mieszkańców;  

 Zróżnicowana oferta sportowa dla 

młodzieży;  

 Działanie grupy bardzo dobrych, 

zaangażowanych szkoleniowców;  

 Bogate tradycje związane z 

uprawianiem sportu w Rzeszowie; 

 Duża liczba ludzi młodych uczących się 

w mieście; 

 Stosunkowo duże zainteresowanie 

imprezami sportowymi odbywającymi 

się w mieście ; 

 Wspieranie sportowców przez miejski 

system stypendialny. 

 

 

 Niedoinwestowana, niewystarczająca 

infrastruktura sportowa w części szkół 

w mieście; 

 Niski poziom bazy dla sportu 

wyczynowego; 

 Słaby poziom nauczania sportów w 

trakcie lekcji wychowania fizycznego i 

sportowych zajęć pozalekcyjnych;  

 Brak spójnego, przewidywalnego, 

wieloletniego systemu wspierania 

określonych dyscyplin sportowych; 

 Brak systemu szkoleniowego 

zapewniającego płynne przechodzenie 

między kategoriami wiekowymi; 

 Brak klas sportowych dla dyscyplin 

niszowych mających osiągniecia 

sportowe; 

 Brak inwestycji w młodą kadrę 

szkoleniową w odpowiedzi na 

starzejąca się grupę trenerską; 

 Słabe wsparcie organizacyjne sportu 

akademickiego; 

 Mała ilość specjalistów w zakresie 

zarzadzania sportem; 

 Brak centralizacji szkolenia w 

odniesieniu do określonych dyscyplin;  

 Brak przejrzystości w systemie 

dotowania klubów sportowych; 

 Niewielka liczba organizowanych 

przez miasto imprez sportowych o 

charakterze masowym; 

 Słaby udział szkół w miejskim, 

międzyszkolnym współzawodnictwie 

sportowym. 
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ZEWNĘTRZNE SZANSE I ZAGROŻENIA 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Przeznaczanie większych środków 

finansowych z budżetu państwa i 

innych źródeł zewnętrznych; 

 Wdrożenie na poziomie kraju systemu 

finansowania sportu w odniesieniu do 

dyscyplin olimpijskich; 

 Popularyzacja określonych dyscyplin 

poprzez sukcesy międzynarodowe 

osób, drużyn klubowych, 

reprezentacji; 

 Postępujący rozwój ekonomiczny 

kraju i związany z tym wzrost 

zamożności Polaków; 

 Organizacja w Polsce i w regionie 

imprez sportowych o charakterze 

mistrzowskim; 

 Rozwój współpracy centralnych 

związków sportowych z władzami 

lokalnymi; 

 Postępująca synchronizacja działań 

organizacyjnych na linii klub-

okręgowy związek sportowy -polski 

związek sportowy- Ministerstwo 

Sportu i Turystyki; 

 Opracowanie i wdrożenie przez 

Ministerstwo Sportu strategii rozwoju 

wybranych dyscyplin ( wraz z 

zapewnieniem środków na realizację); 

 Rozwój centralnego systemu szkolenia 

kadry trenerskiej; 

 Rosnąca skłonność rodziców do 

inwestowania w rozwój sportowy 

dzieci; 

 Relatywnie wysoki poziom sprawności 

fizycznej dzieci i młodzieży w 

województwie; 

 Rozwój kształcenia w szkołach 

mistrzostwa sportowego. 

 

 Niestabilność oraz nieklarowność 

regulacji dotyczącej kultury fizycznej  

( zmieniające się regulaminy związków 

sportowych); 

 Ograniczone zasoby finansowe 

podmiotów sportu ograniczające 

możliwości pozyskiwania specjalistów 

lekarzy i fizjoterapeutów zajmujących 

się sportem; 

 Niska skłonność przedsiębiorców do 

wykorzystywania sportu jako 

narzędzia promocji firm; 

 Niski poziom profesjonalnego 

przygotowania osób zajmujących się 

sportem ( dotyczy różnych szczebli); 

 Nadmierne zbiurokratyzowanie 

procedur ubiegania się o środki 

publiczne na rozwój sportu ; 

 Złe nawyki dotyczące spędzania 

wolnego czasu przez młodzież  

( siedzący tryb życia); 

 Złe nawyki żywieniowe 

społeczeństwa.  
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5. Cele i kierunki działań 

5.1. System finansowania sportu w Rzeszowie 

Władze miasta Rzeszowa skutecznie realizują działania w zakresie wsparcia rozwoju 

sport oraz zamierzają w dalszym ciągu prowadzić taką działalność. Wyrazem tego jest 

dotowanie działalności stowarzyszeń sportowych w mieście, fundowanie stypendiów 

sportowych, utrzymywanie i rozwijanie bazy sportowej, wspieranie organizacji imprez 

(wydarzeń) sportowych o znaczeniu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a także 

zlecenie opracowania niniejszej Strategii rozwoju sportu. Próba zdiagnozowania stanu 

sportu w mieście i sprofilowania (ukierunkowania) wsparcia finansowego jest zadaniem 

trudnym. Wynika to z jego różnorodnych celów i funkcji, które czasem wzajemnie się 

wspierają i uzupełniają, a niekiedy są odmiennie zorientowane. Stąd zasadnym wydaje 

się zróżnicowane polityki finansowania szeroko pojętego sportu, kierując się 

następującym przesłankami: 

 koniecznością rozwoju edukacji sportowej dzieci i młodzieży, jako elementu 

prawidłowego wychowania psychoruchowego, selekcji jednostek 

o uzdolnieniach sportowych, a także składowej profilaktyki przeciwdziałania 

patologiom młodego pokolenia, 

 potrzebie rozwoju sportu powszechnego mieszkańców miasta, a zwłaszcza 

rodzin i osób starszych, jako składowej przeciwdziałania chorobom 

cywilizacyjnym (np. zawałom mięśnia sercowego, cukrzycy, schorzeniom 

ortopedycznym i innym) oraz podtrzymania dobrostanu zdrowotnego 

i sprawności ruchowej po zakończeniu aktywności zawodowej   

 potrzebie wsparcia sportu wyczynowego, jako narzędzia promocji i utrwalania 

wizerunku miasta. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się wydzielenie trzech strumieni wsparcia 

budżetowego sportu w Rzeszowie obejmujące w/w grupy beneficjentów.  

Uzasadnienie wydzielenia sportu dzieci i młodzieży jako przedmiotu wsparcia 

w formie dotacji i próba profilowania wsparcia finansowego  

Edukacja sportowa dzieci i młodzieży spełnia kilka wymienionych wyżej celów i funkcji. 

W podstawowym zakresie kształcenie sportowe dzieci i młodzieży oparte jest na 

obowiązujących programach szkolnych. Obejmując one elementy gimnastyki 

kształtującej, gry sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i piłka nożna) oraz 

formy lekkoatletyczne (biegi, skoki, rzuty). Ponadto możliwe jest wprowadzanie do 

treści nauczania elementów innych sportów np. badmintona, tenisa stołowego, jazdy na 

łyżwach, pływania. w zależności od bazy sportowej szkoły i kwalifikacji (specjalności) 

nauczycieli wychowania fizycznego. Składową systemu edukacji sportowej uczniów jest 

wypracowany przez lata system współzawodnictwa międzyszkolnego, który obejmuje 

większość wspomnianych wyżej dyscyplin, a także np. szachy czy aerobik. Ponadto 
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w mieście z dobrymi rezultatami (czego dowodem są wyniki osiągane w ogólnopolskim 

systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży) prowadzone jest szkolenie 

sportowe w takich dyscyplinach jak: akrobatyka sportowa, skoki do wody, piłka 

siatkowa, lekkoatletyka, czy też karate tradycyjne. Wiele z wymienionych sportów ma 

długoletnie tradycje i dobrze się zapisało w historii sportu w Rzeszowie. Biorąc 

powyższe pod uwagę, a także stojąc na stanowisku utrzymania w miarę szerokiej oferty 

programowej w kontekście wiązki celów i funkcji spełnianych przez sport dzieci 

i młodzieży wydaje się, że znaczne profilowanie wsparcia sportu dzieci i młodzieży 

w mieście, nie jest uzasadnione.   

1. Kryteria wyłonienia dyscyplin wiodących w sporcie dzieci i młodzieży: 

a) Objęcie programem nauczania w szkołach podstawowych – 10 pkt. 

b) Jakość szkolenia sportowego zmierzona przez wyniki osiągane 

w międzyszkolnym  współzawodnictwie dzieci i młodzieży na szczeblu 

województwa w ostatnich pięciu latach, w rywalizacji szkół podstawowych 

i gimnazjalnych – odpowiednio najlepsze 5 dyscyplin po 5 punktów,  

c) Jakość szkolenia mierzona poprzez wyniki w powszechnym systemie 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na szczeblu ogólnopolskim 

w ostatnich pięciu latach – najlepsze 10 dyscyplin po 10 pkt.  

d)  Jakość kadry prowadzącej zajęcia mierzona tytułem zawodowym: trener kl. 

mistrzowskiej – 4 pkt., trener kl.I – 3 pkt,. trener kl.II – 2 pkt., instruktor – 

1 pkt, 

e) Tradycje i osiągnięcia danego sportu w Rzeszowie – zaliczenie do grupy 10 

wiodących dyscyplin  – 5 pkt. 

f) Stan bazy do uprawiania danego sportu w mieście – bdb – 5 pkt, dobry – 

4 pkt, dostateczny – 2 pkt. 

g) Możliwość kontynuowania kariery sportowej w Rzeszowie w kategorii 

seniorów (są sportowcy lub drużyny uczestniczące w systemie 

współzawodnictwa polskich związków sportowych - obecność 

profesjonalnego sportu w Rzeszowie  - 10 pkt. 

Za dyscypliny wiodące zostanie uznane 10 dyscyplin, które uzyskają najwyższą 

ilość punktów. Przedmiotem dotacji powinny być: wynagrodzenie szkoleniowca, 

koszt korzystania z bazy szkoleniowej, koszt zakupu sprzętu sportowego, koszt 

udziału w zawodach sportowych. 
 

Uzasadnienie wydzielenia sportu wyczynowego seniorów, jako przedmiotu 

wsparcia w formie umowy o reklamę 

Sport wyczynowy seniorów, szczególnie na poziomie profesjonalnym z racji kosztów 

utrzymania, oparty jest o wsparciu zapewnianym przez sponsorów, reklamodawców, 

media prowadzące transmisje sportowe, działalność gospodarczą klubów – spółek 

sportowych. Wobec koniecznych wysokich kwot (zazwyczaj liczonych w mln zł) na 

utrzymanie drużyn (zawodników), a obejmujących kontrakty na reprezentowanie barw 
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klubowych, premie za osiągane wyniki oraz koszt przygotowania się i uczestnictwa 

w zawodach, samorządy terytorialne rzadko stają się wiodącymi podmiotami, 

utrzymującymi zawodników czy drużyny. Natomiast wspierają na miarę możliwości 

budżetowych najlepsze sporty. Stosowaną formułą wsparcia nie jest dotacja, ale umowa 

na promocję (reklamę) miasta. 

2. Kryteria wyłonienie dyscyplin wiodących w sporcie wyczynowym dorosłych 

a) Tradycje i osiągnięcia w sporcie rzeszowskim – 10 dyscyplin po 10 pkt. 

b) Poziom sportowy w ostatnich trzech latach mierzony liczbą przyznanych 

stypendiów za osiągnięcia sportowe na poziomie województwa i miasta - 10 

dyscyplin po 10 pkt, 

c) Udział w rozgrywkach ligowych w sportach zespołowych (ekstraklasa – 10 

pkt., I liga – 5 pkt. II liga – 3 pkt.) 

d) Zainteresowanie społeczne (liczebność widzów – powyżej 5 tys. – 30 pkt., 

powyżej 3 tys. – 20 pkt, powyżej 1 tys. – 10 pkt.) 

e) Jakość szkolenia sportowego dzieci i młodzieży jako zaplecza dla sportu 

wyczynowego  – bdb – 10 pkt. , db – 8 pkt, dst. – 5, brak – 0 pkt. 

Za dyscypliny wiodące zostanie uznane 5 dyscyplin o najwyższym wyniku punktowym. 

 

5.2.  Wizja rozwoju oraz cel główny Strategii 

 

 

WIZJA ROZWOJU SPORTU DO ROKU 2020 

Rozwój sportu w Rzeszowie do roku 2020 koncentrować się będzie wokół 

następujących subobszarów: 

 Szkolenie dzieci i młodzieży; 

 Infrastruktura sportowa; 

 Sport profesjonalny; 

 Sport powszechny (Sport dla wszystkich). 

 

W związku z koniecznością koncentracji wysiłków finansowych i organizacyjnych 

miasta na wybranych dyscyplinach , w oparciu o kryteria: popularność, tradycje, kadra, 

infrastruktura oraz wyniki sportowe, wspólnie z  ekspertami i działaczami sportowymi 

biorącymi udział w warsztatach strategicznych, dokonano wyboru kluczowych 

dyscyplin olimpijskich oraz nie olimpijskich, które w szczególności powinny być 

wspierane przez Miasto Rzeszów.  
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Należą do nich: 

Sporty olimpijskie Sporty nieolimpijskie 

Siatkówka Akrobatyka 

Piłka nożna Żużel 

Koszykówka Karate tradycyjne 

Lekkoatletyka  

Skoki do wody  

Tenis stołowy  

Judo  

Zapasy  

 

 

CEL GŁÓWNY STRATEGII ROZWOJU SPORTU: 

 

  

STWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU SPORTU, PROWADZĄCE 
DO UKSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU RZESZOWA JAKO MIASTA 
SUKCESÓW SPORTOWYCH ORAZ ZDROWEGO I AKTYWNEGO 

SPORTOWO SPOŁECZEŃSTWA 
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5.3. Kierunki działań w zakresie rozwoju sportu i aktywności fizycznej 

mieszkańców Rzeszowa 

 

Subobszar 1. SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Kierunki działań: 

1. Wspieranie trenerów wychowujących zdolnych zawodników; 

2. Promowanie uzdolnionych zawodników; 

3. Podnoszenie poziomu lekcji wychowania fizycznego w szkołach; 

4. Racjonalizowanie systemu naboru, szkolenia i selekcji zdolnych dzieci i młodzieży do 

sekcji sportowych; 

5. Zabezpieczanie finansowych warunków szkolenia dzieci i młodzieży; 

6. Stymulowanie szkół do składania aplikacji uczestnictwa w projektach ministerialnych 

dotyczących rozwoju sportu . 

 

Subobszar 2. INFRASTRUKTURA SPORTOWA 

 

 

Kierunki działań: 

1. Optymalizacja wykorzystania istniejących obiektów sportowych w mieście; 

2. Prowadzenie analizy kosztów eksploatacji infrastruktury sportowej; 

3. Zinwentaryzowanie bazy sportowej miasta; 

4. Zwiększanie dostępności mieszkańców do istniejącej bazy sportowej; 

5. Wspieranie powstawania kompleksów sportowych dla wybranych dyscyplin; 

6. Stymulowanie powstawania obiektów wielofunkcyjnych; 

7. Uzupełnianie infrastruktury przy szkołach (rozbudowa i modernizacja); 

8. Prowadzenie remontów istniejącej bazy; 

9. Dostosowywanie obiektów do wymogów konkretnych dyscyplin. 

  

Cel strategiczny 1.1. 

Wzrost poziomu zaplecza kadrowego dla sportu seniorskiego

Cel strategiczny 2.1. 

Rozwój infrastruktury poprawiajacej warunki uprawiania sportu 
na różnym poziomie 
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Subobszar 3. SPORT PROFESJONALNY 

 

 

Kierunki działań: 

1. Udzielanie wsparcia finansowego sportowcom;  

2. Promowanie sukcesów sportowych osób i drużyn z regionu; 

3. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania sportu(sponsorów); 

4. Organizowanie imprez sportowych najwyższej rangi. 

 

Subobszar 4. SPORT POWSZECHNY 

 

 

Kierunki działań: 

1. Organizowanie imprez sportowych dla amatorów;  

2. Promowanie zdrowego stylu życia;  

3. Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi kompetencji organizatorów sportu. 

  

Cel strategiczny 3.1. 

Wzrost poziomu sportowego sportowców uprawiających 
dyscypliny indywidualne i drużyn sportowych 

Cel strategiczny 4.1. 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta poprzez sport
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5.4.  Kierunki działań w zakresie rozwoju Rozwój sportu 

kwalifikowanego w oparciu o kluczowe dyscypliny 

5.4.1. Współzawodnictwo sportowe jako podstawa rozwoju sportu 

w Rzeszowie do 2020 roku 

 

W Rzeszowie cyklicznie odbywają się również ligi i imprezy sportowe o charakterze 

amatorskim. Należą do nich : 

 
Nazwa 

 

 
Dyscyplina 

 
Charakter rozgrywek 

 

Amatorska Liga Orlika Piłka nożna Liga 

Rzeszowska Liga Futsalu Piłka nożna halowa Liga 

Podkarpacka Liga Amatorskiej 
Siatkówki 

Siatkówka Liga 

Podkarpacka Liga Amatorskiej 
Koszykówki 

Koszykówka Liga 

Amatorska Liga Tenisowa Tenis Liga 

Podkarpacka Amatorska Liga Tenisa 
Stołowego TKKF 

Tenis stołowy Liga 

Puchar Rzeszowa w bieganiu: 
Półmaraton Rzeszowski 
Wiosenny Bieg - Nowe Miasto 
Ultramaraton Podkarpacki (70km, 
110km) 
Nocny Bieg Solidarności 
Maraton Rzeszowski 
Bieg Niepodległości - Rzeszowska 
Dycha 
 

Biegi Impreza cykliczna  

Memoriał im. Leszka Stepaniaka Koszykówka Impreza cykliczna 

WspinHall - Amatorskie zawody 
wspinaczkowe na szybkość 

Wspinaczka Impreza cykliczna 

Mistrzostwa Podkarpacia w jeździe 
na rolkach  

Jazda na rolkach Impreza cykliczna 

Rzeszów Slalom Battle Jazda na rolkach Impreza cykliczna 

 

Są to rozgrywki/imprezy sportowe istotne z punktu widzenia mieszkańców Miasta 

Rzeszowa, mające na celu rozwijać współzawodnictwo sportowe oraz promować 

aktywność fizyczną. Dlatego też wsparcie tego typu rozgrywek/imprez jest  istotne 

w zakresie rozwoju sportu w Rzeszowie.  
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5.4.2. Wstępny program edukacji sportowej, w tym popularyzacja sportu – 

Program rozwoju wiodących dyscyplin sportowych w oparciu 

o badania diagnostyczne 

 

I. Uwagi wstępne 

1. Już w starochińskim dziele medycznym Nei Ching napisano: mędrzec nie czeka na 

chorobę, ale jej zapobiega. Za późno jest kopać studnię, kiedy ma się pragnienie, 

albo kuć zbroje, kiedy bitwa już się rozpoczęła28, zaś w XVI wieku Wojciech Oczko 

- nadworny lekarz królów polskich pisał, iż ruch jest w stanie zastąpić prawie 

każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.29. Prawidłowy 

przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych w życiu człowieka, 

uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi optymalnej lub 

przynajmniej minimalnej ilości ruchu. Jak wykazują obserwacje, niedostatek 

aktywności ruchowej u osób dorosłych jest w dużej mierze skutkiem braku 

utrwalonych w dzieciństwie i młodości nawyków uprawiania sportu.  

Niniejsze opracowanie zawiera propozycje działań skierowanych do różnych 

grup mieszkańców Rzeszowa. Uznano w nim priorytet dla działań edukacyjnych, 

których adresatami są dzieci i młodzież oraz osoby w wieku starszym. Przyjęto 

także, że przestrzegana będzie zasada niedyskryminowania ze względu na płeć, 

status materialny czy stan zdrowia (niepełnosprawność). 

2. Wyjaśnienie terminologiczne (definicje) 

Dla zgodności (jednoznaczności) stosowanych określeń, przyjmuje się 

następujące ustalenia definicyjne:  

a) sport – to wszelkie formy aktywności fizycznej, które wpływają na wypracowanie 

lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych 

lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach30. Zorganizowana 

rywalizacja sportowa, w formie imprez sportowych może stanowić widowisko 

i rozrywkę dla widzów, a poprzez przekazy medialne wpływać na rozwój 

zainteresowania społecznego sportem.  

b) edukacja sportowa – zespół działań skierowanych do mieszkańców miasta, 

służących rozwijaniu umiejętności sportowych oraz wiedzy o sporcie, efektem 

czego powinno być zwiększenie czynnego (tj. opartego na aktywności ruchowej) 

lub biernego (jako organizator albo widz - kibic) uczestnictwa w różnych 

przejawach sportu. Podstawowym celem upowszechniania sportu jest poprawa 

stanu sprawności psychoruchowej społeczności nim objętej oraz promocja 

                                                        
28 za http://taichikung.pl/tai_ki_kung/historia_tai_ki_kung/chinska_gimnastyka_lecznicza/index,pl.html, 
dostęp w dniu 20.08.2014 
29 za http://pl.wikiquote.org/wiki/Wojciech_Oczko - dostęp w dniu 20.08.2014  
30 Definicja zgodna z art.2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 

http://taichikung.pl/tai_ki_kung/historia_tai_ki_kung/chinska_gimnastyka_lecznicza/index,pl.html
http://pl.wikiquote.org/wiki/Wojciech_Oczko


„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku” 
 

108 | S t r o n a  

 

zdrowego stylu życia. Równocześnie współzawodnictwo sportowe organizowane 

na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, służy 

upowszechnianiu i popularyzacji sportu, stanowi formę rozrywki, wzmacnia 

identyfikację środowiskową i narodową oraz kształtuje wizerunek obszaru. 

W tym kontekście celem edukacji sportowej jest osiągnięcie wyniku 

(mistrzostwa) sportowego, upowszechnienie różnych form rywalizacji 

sportowej, reguł jej prowadzenia oraz rozwój zainteresowań społecznych 

sportem.  

c) grupa objęta edukacją sportową – to grupa mieszkańców miasta wydzielona pod 

względem wieku, w oparciu o przebieg rozwoju osobniczego (ontogenezę 

człowieka) lub ze względu na możliwe bariery dla uczestnictwa w sporcie. 

Założono, że proces edukacji sportowej będzie kierowany do jak najszerszej 

części społeczności miasta, poczynając od przedszkolaków, a na emerytach 

kończąc. Uzasadnieniem dla adresowania działań programowych do różnych 

grup wiekowych jest to, iż w procesie ontogenezy funkcją wieku osobniczego są 

znaczne zmiany anatomiczne i fizjologiczne.  

W oparciu o przebieg procesu ontogenezy, dla potrzeb niniejszego Programu 

mieszkańców miasta podzielono na następujące grupy :  

 dzieci i młodzież (3-19 lat), z podgrupami: dzieci przedszkolne (3-5 lat), dzieci 

w wieku wczesno-szkolnym (6-9 lat)31, dzieci w wieku szkolnym (10-13 lat), 

młodzież w okresie pokwitania (dojrzewania) i wieku późno-szkolnym (14 – 19 

lat), 

 ludzie młodzi (20-35 lat), 

 osoby w wieku średnim i dojrzałym (36 - 49 lat), 

 osoby w wieku starszym (50+) z podgrupami: w wieku aktywności zawodowej 

(50 -67 lat) oraz w wieku emerytalnym (68+). 

Z kolei w oparciu o kryterium sytuacji życiowej i materialnej oraz możliwości 

wystąpienia barier uczestnictwa w sporcie, podzielono mieszkańców na grupy osób:  

 z ograniczonym dostępem do uczestnictwa w sporcie wywołanym 

niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą,  

 z ograniczonym dostępem do uczestnictwa w sporcie wywołanym sytuacją 

materialną i życiową (np. bezrobocie, wielodzietność), 

1. edukator sportowy – osoba lub podmiot organizujący i prowadzący edukację 

sportową. Formalne kwalifikacje w tym zakresie posiadają nauczyciele 

wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy sportu, jednakże nauczanie 

prostych form ruchowych oraz podstawowa wiedza o sporcie pozostaje 

w kompetencjach wychowawców przedszkolnych, nauczycieli nauczania 

początkowego oraz osób uprawiających sport. W stosunku do własnych dzieci, 

                                                        
31 Podział uwzględnia fakt objęcia dzieci 6-letnich nauką szkolną. 
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rolę edukatorów sportowych mogą i powinni spełniać rodzice. Edukacja 

i upowszechnianie sportu (w tym organizowanie współzawodnictwa 

sportowego) jest zadaniem stowarzyszeń sportowych. Korzystają one ze 

wsparcia jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek 

organizacyjnych takich jak szkoły, ośrodki sportu i rekreacji i inne. Ważną rolę 

w edukacji sportowej wypełniają media.  

2. baza materialna do edukacji sportowej – obiekty lub tereny przystosowane do 

aktywności ruchowej mieszkańców lub przeprowadzania zawodów sportowych. 

W szczególności należą do nich ogrody przedszkolne, szkolne sale gimnastyczne 

i boiska sportowe, baseny kryte i odkryte, osiedlowe i przyblokowe boiska, 

miejskie urządzenia sportowe i tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe, miejskie 

stadiony, hale sportowe, specjalistyczne obiekty sportowe i rekreacyjne (korty 

tenisowe, siłownie, bieżnie, skatepark i inne). 

II. Cel Programu i czas realizacji 

Celem Programu jest poprawa stanu sprawności psychoruchowej i promocja zdrowego 

stylu życia mieszkańców Rzeszowa od wieku przedszkolnego po starość, 

przeciwdziałanie przez sport patologiom młodego pokolenia, a poprzez osiągnięcia 

sportowe promowanie i wzmacnianie wizerunku miasta. Cel główny zostanie osiągnięty 

poprzez szereg celów szczegółowych i służących im działań, skierowanych do różnych 

grup mieszkańców miasta.  

Zakłada się, że Program po spełnieniu warunków formalnych i procedur służących 

przyjęciu jako oficjalny dokument programowanego rozwoju miasta, będzie 

przedmiotem realizacji w latach 2015-2020. 

III. Edukacja sportowa dzieci i młodzieży 

O przyszłym stanie sprawności psychoruchowej mieszkańców miasta, w podstawowym 

stopniu zdecydują działania edukacyjne prowadzone z dziećmi i młodzieżą. Grupa ta jest 

zagrożona szeregiem patologii, które wywierają i będą wywierały negatywny wpływ na 

przyszły stan społeczności miasta. Należą do nich: wady postawy i dysfunkcje ruchowe, 

otyłość, a także uzależnienia od alkoholu, narkotyków, agresywne, wulgarne zachowania 

i szowinistyczne postawy w ramach działalności tzw. klubów kibica czy rozwój 

subkultur opartych na destrukcyjnych społecznie ideologiach. Objęcie zajęciami 

sportowymi (także kulturalnymi i innymi) jak największej liczby dzieci i młodzieży, to 

inwestowanie w przyszłość miasta opartą na czynniku ludzkim. Tym samym Rzeszów 

w szerszym wymiarze może stanowić przykład miasta realizującego ideę 

zrównoważonego rozwoju, która obejmuje inwestowanie zarówno w infrastrukturę 

materialną jak i w mieszkańców (szczególnie w dzieci i młodzież).  

Edukacja sportowa młodego pokolenia stanowi jedną ze skutecznych dróg służących 

prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu i społecznemu mieszkańców miasta. 
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Powinna także stanowić przeciwwagę dla rozwijającej się oferty urządzeń 

elektronicznych, które promują ruch, ale w wirtualnej przestrzeni.  

Działania objęte niniejszym Programem nie mają za zadanie zmieniać sprawdzonych 

i realizowanych przez lata programów nauczania kultury fizycznej, systemów szkolenia 

i rywalizacji sportowej w poszczególnych dyscyplinach sportu lub współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez Szkolny Związek Sportowy 

i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie. Mogą proponować jednak niewielkie 

modyfikacje lub działania uzupełniające. 

1. Edukacja sportowa podgrupy - dzieci przedszkolne (3 – 5 lat) 

a) Charakterystyka podgrupy: 

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się zróżnicowanymi zdolnościami 

ruchowymi. W okresie tym rozwijają się ruchy celowe związane z użytkowanymi 

przedmiotami, ma miejsce stopniowe przechodzenie od myślenia konkretno-

obrazowego do abstrakcyjnego, występuje stopniowa intelektualizacja czynności 

ruchowych, a także zjawisko nadruchliwości i spontanicznych zachowań. Równocześnie 

dzieci w wieku 3-4 lat posiadają relatywnie niską zdolność koncentracji.  

W wieku 5 lat dziecko zaczyna wykazywać płynność i harmonię ruchową oraz poczucie 

rytmu. Ruchy stają się celowe i swobodne, co jest efektem znacznego przyrostu 

koordynacji ruchowej. Czas ten trwający przeciętnie do ukończenia 6 roku życia jest 

określany jako pierwszy okres „złotej sprawności” lub pierwsze apogeum motoryczności 

wieku dziecięcego. Dzieci w tym okresie ze znaczną chęcią i sporą łatwością uczą się 

jeździć na rowerze, rolkach, łyżwach, nartach i podejmują naukę pływania. Jednakże 

mają problemy z czynnościami wymagającymi znacznej precyzji ruchów.  

b) Cele szczegółowe edukacji sportowej: 

 rozwój cech motorycznych i nabycie przez dzieci podstawowej wiedzy o sporcie,  

 przygotowanie do nauki pływania, 

 rozwój wiedzy rodziców obejmującej rozwój psychoruchowy dziecka. 

c) Treści i formy edukacyjne w zakresie sportu: 

Treści edukacyjne w zakresie rozwoju ruchowego dziecka w wieku przedszkolnym są 

zawarte i powinny być realizowane w ramach obowiązujących programów działania 

przedszkoli. Szczególną uwagę należy przywiązywać do zabaw ruchowych oraz do form 

muzyczno-ruchowych. Z racji wprowadzenia obowiązku przedszkolnego dla dzieci 

5 letnich oraz występowania pierwszego apogeum motoryczności, działaniami 

w zakresie edukacji sportowej objęta zostanie ta grupa przedszkolaków.  

W ramach Programu należy wprowadzić do edukacji przedszkolnej dla dzieci 5 - letnich 

i ich rodziców, nauczanie sportu poprzez: 
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 rozwój cech motorycznych dzieci w formie zabaw ruchowych, wykonywanie 

ukierunkowanych ćwiczeń równoważnych i gibkościowych, a także poprzez 

imitację ruchów wykonywanych w toku utylitarnych aktywności sportowo-

ruchowych (np. jazdy na rolkach, łyżwach, nartach, podczas pływania i innych), 

 oswojenie dzieci z wodą w ramach przygotowania do nauczania pływania 

(wizyty na basenie z wykonywaniem ćwiczeń oddechowych), 

 przekazanie dzieciom ogólnej wiedzy o dyscyplinach sportu (nazwy, proste 

podziały na indywidualne i zespołowe, a także letnie i zimowe).  

 prelekcja (w przedszkolu) dla rodziców w zakresie rozwoju psychoruchowego 

dziecka oraz metodyki nauczania wybranych umiejętności ruchowych, 

 publikowanie na stronie internetowej miasta porad dla rodziców obejmujących 

problematykę rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym. 

d) Prowadzący edukację:  

Nauczyciele przedszkolni, instruktorzy (ratownicy) na basenach, rodzice w domu, 

pracownicy merytoryczni ds. sportu w Urzędzie Miejskim. 

e) Pomoce i baza materialna:  

Przekazywanie dzieciom ogólnej wiedzy o dyscyplinach sportu z wykorzystaniem 

obrazków lub pomocy w postaci rekwizytów z nimi związanych, ćwiczenia ruchowe 

w formie zabawowej, w tym z wykorzystaniem przyrządów pomocniczych w salach 

przedszkolnych oraz w ogrodzie (np. listwy-równoważnie, woreczki, koła i inne 

rekwizyty do ćwiczeń gibkościowych, terenowe tory przeszkód itp.). Oswojenie  

5-latków z wodą na basenie krytym.  

f) Wskaźniki osiągnięcia celów: 

 Poprawne wykonanie przez dzieci 5-letnie w przedszkolach, ruchów imitujących 

jazdę na wrotkach i nartach oraz ustalonych ćwiczeń równoważnych 

i gibkościowych, 

 Nabycie przez większość dzieci 5-letnich umiejętności „oddychania w wodzie”, 

 Wymienienie przez dziecko nazw 3 sportów indywidualnych i 3 gier (sportów) 

zespołowych oraz 3 sportów letnich i 3 sportów zimowych.   

g) Koszty działań programowych: 

Zakładane koszty: koszt zakupu (wykonania) pomocy dydaktycznych oraz przyrządów 

do wyposażenia sal i ogrodów przedszkolnych, koszt przeprowadzenia konferencji 

metodycznej (szkolenia) dla nauczycieli przedszkolnych, koszt 2-krotnego 

przewiezienia oraz wstępu dzieci na basen kryty, koszt prelekcji dla rodziców, koszt 

opracowania i emisji na portalu miejskim poradnika dla rodziców przedszkolnych.  
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2. Edukacja sportowa podgrupy - dzieci w wieku wczesno-szkolnym (6- 9 lat) 

a) Charakterystyka podgrupy: 

Okres wczesny szkolny sprzyja rozwojowi wszelkich zdolności motorycznych. Z badań 

naukowych wynika, że szczególnie wzrasta w tym okresie zwinność32. 

Dymorfizm płciowy w motoryce, chociaż już wyraźnie zaznaczony, nie jest jeszcze tak 

silny, jak w późniejszym okresie życia. Chłopcy wykazują niewielką przewagę 

w szybkości biegu, rzutach i skokach, a dziewczęta w gibkości oraz zręczności 

manualnej.  

Ze względu na występowanie u dzieci 6-letnich końcowej fazy pierwszego apogeum 

motoryczności wieku dziecięcego, czas ten sprzyja nauczaniu pływania oraz innych 

niezbyt złożonych form ruchowych. 

b) Cele szczegółowe edukacji sportowej: 

 nauczenie dzieci pływania, 

 ogólne usprawnienie ruchowe dzieci i rozwój chęci udziału w różnych 

aktywnościach ruchowych, 

 profilowanie zainteresowań dyscyplinami sportu uprawianymi w Rzeszowie. 

c) Treści i formy edukacyjne w zakresie sportu 

Treści edukacyjne w zakresie rozwoju ruchowego dziecka są zawarte i powinny być 

realizowane w zgodzie z obowiązującymi programami szkolnymi, przy czym 

dominującym formami powinny być gry i zabawy ruchowe.  

W ramach Programu proponuje się wprowadzenie do edukacji sportowej dzieci 

w okresie wczesno-szkolnym następujących składowych: 

 powszechnego nauczania pływania dzieci 6 i 7-letnich (I i II kasa), 

 realizację dodatkowych 2 godzin zajęć wychowania fizycznego w ciągu tygodnia 

w programie nauczania dla dzieci 8 i 9-letnich, przy czym w programie dla 9 – 

latków przedmiotem jednej z nich będzie prezentacja dyscyplin sportu 

uprawianych w Rzeszowie. Lekcję poprowadzą szkoleniowcy lub zawodnicy 

sekcji klubowych z terenu miasta, 

 organizowanie corocznie masowych imprez dla dzieci w wielu 6 i 7 lat „Już 

potrafię” obejmujących zbiorowy przejazd na rowerach i rolkach wzdłuż rzeki 

Wisłok lub po innej ustalonej trasie, a w zimie na łyżwach na sztucznym 

lodowisku z wręczeniem każdemu uczestnikowi dyplomu gratulacyjnego 

Prezydenta Miasta,  

 coroczne, krótkie prelekcje dla rodziców w szkołach (w czasie „wywiadówek”) 

wskazujące na rolę ruchu w rozwoju psychofizycznym oraz o prawidłowym 

odżywianiu dziecka, 
                                                        
32 32 L.Denisiuk; H. Milicerowa, Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodziez ̇y w wieku szkolnym, 
PZWS, Warszawa 1969 
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 publikowanie na stronie internetowej miasta porad dla rodziców obejmujących 

problematykę rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku wczesnoszkolnym.  

d) Prowadzący edukację:  

Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy nauczania pływania, reprezentanci 

sportów uprawianych w mieście, rodzice w domu, pracownicy Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego, pracownicy merytoryczni ds. sportu w Urzędzie Miasta.  

e) Pomoce i baza materialna: 

Edukacja sportowa prowadzona z wykorzystaniem pomocy szkolnych do zajęć 

ruchowych oraz specyficznych dla różnych dyscyplin sportu (lekcja prowadzona przez 

sportowców). Podstawową bazę edukacyjną stanowią szkolne sale gimnastyczne 

i boiska, baseny kryte, a także miejskie tereny rekreacyjne. 

f) Wskaźniki osiągnięcia celów: 

 ponad 70% 7-latków potrafi pływać jednym stylem pływackim,  

 ponad 90% dzieci jeździ na rowerze. 

g) Koszty działań programowych: 

Przewóz dzieci, wynajem basenu i koszt instruktora pływania, koszt dodatkowych lekcji 

wychowania fizycznego dla 8 i 9-latków, koszt prelegentów, koszt organizacji imprez 

masowych „Już potrafię” w tym druku dyplomów dla uczestników, koszt druku broszur 

informacyjnych (nakład skorelowany z liczbą dzieci), koszt opracowania i emisji na 

portalu miejskim poradnika dla rodziców w wieku wczesnoszkolnym. 

3. Edukacja sportowa podgrupy - dzieci w wieku szkolnym (10-13 lat) 

a) Charakterystyka podgrupy: 

Dzieci w wieku szkolnym 10-13 lat to grupa kluczowa w edukacji sportowej. W tym 

okresie w rozwoju psychoruchowym dziecka ma miejsce tzw. drugie apogeum 

motoryczności nazywane „złotym wiekiem sprawności fizycznej” lub czasem dziecka 

„doskonałego ruchowo”. Przejawem tego jest m.in. łatwość przyswajania nowych 

ruchów o złożonej strukturze, a podejmowaną aktywność motoryczną charakteryzuje 

refleksyjność, celowość i ekonomia. „Złoty wiek sprawności fizycznej” ma wysokie 

powiązanie z dymorfizmem płciowym. U dziewcząt występuje najczęściej w wieku 10 - 

11 lat. U chłopców faza łatwości w przyswajania ruchów nowych i znaczny potencjał 

motoryczny pojawia się później, bo w wieku 12-13 lat. Z punktu widzenia rozwoju 

sportowo-ruchowego, wskazane wyżej przedziały czasowe należy uznać za optymalne 

do podjęcia regularnego treningu sportowego. Ze względu na różnice wiekowe 

w rozwoju motoryczności u dziewcząt i chłopców, warunkiem skutecznego nauczania 

podstaw techniki w wybranych dyscyplinach sportu, jest podział na grupy ćwiczeniowe 

wg kryterium płci. Dotyczy to także zajęć wychowania fizycznego. W tym okresie dzieci 

o predyspozycjach i uzdolnieniach ruchowych powinny rozpocząć regularne treningi 
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w szkolnych, uczniowskich i pozaszkolnych sekcjach i klubach sportowych. „Złoty wiek 

sprawności fizycznej” kończy się wraz a pojawieniem się wyraźnych symptomów 

dojrzewania płciowego. Jego składową są zmiany w proporcjach ciała wywołane m.in. 

procesem wzrastania. To także czas pojawiania się wad postawy i możliwych dysfunkcji 

ruchowych. 

b) Cele szczegółowe edukacji sportowej: 

 kształtowanie nawyków ruchowych obejmujących podstawowe elementy 

techniki gier zespołowych oraz wybrane formy. lekkoatletyczne, gimnastyczne, 

ćwiczenia z muzyką (aerobik, formy tańca nowoczesnego),  

 wstępna selekcja dzieci uzdolnionych sportowo, 

 uczestnictwo w rywalizacji sportowej służące sprawdzeniu umiejętności 

ruchowych (sportowych) oraz uzdolnień motorycznych, 

 poznanie atmosfery widowiska sportowego z nauką kulturalnego kibicowania. 

c) Treści i formy edukacyjne w zakresie sportu 

Podstawą edukacji sportowej w wieku szkolnym jest realizowany program wychowania 

fizycznego. Jego treścią są popularne gry sportowe, gimnastyka kształtująca, wybrane 

formy lekkoatletyczne i inne. Nauczanie sportu powinno się koncentrować na 

rozwijaniu cech motorycznych oraz przyswajaniu nawyków ruchowych typowych dla 

poszczególnych dyscyplin sportu. Należy przy tym zauważyć, że cechą o najniższej 

podatności na kształtowanie jest szybkość (w dużej mierze uwarunkowana 

genetycznie). Prowadzone zajęcia ruchowe powinny w części zajęć przybierać postać 

(formę) zbliżoną do treningu sportowego służącego nauczaniu techniki ruchu. Dla 

intensyfikacji edukacji sportowej w kierunku sportu kwalifikowanego, proponuje się 

organizację profilowanych klas sportowych.  

W ramach Programu niezbędna jest realizacja następujących działań służących 

rozwojowi edukacji sportowej: 

 poczynając od 10-latków lekcje wychowania fizycznego w szkołach prowadzić 

w podziale na grupy ćwiczeniowe dziewcząt i chłopców, 

 wprowadzenie dodatkowych 2 lekcji wychowania fizycznego w wymiarze 

tygodniowym dla tej podgrupy edukacyjnej, 

 przekazanie rodzicom i dzieciom (w formie broszury informacyjnej wydawanej 

corocznie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i wręczanej 10-letnim 

dziewczynkom i 12-letnim chłopcom na początku roku szkolnego) wiedzy, 

obejmującej wpływ aktywności ruchowej na stan zdrowia dziecka, informacji 

dotyczących „złotego wieku sprawności”, o dyscyplinach sportu uprawianych 

w mieście, klasach sportowych i klubach prowadzących szkolenie, a także 

obiektach i urządzeniach sportowych dostępnych dla mieszkańców, 

 prowadzenie pozalekcyjnych ogólno-sportowych zajęć (SKS) dla dziewcząt od 

wieku 10 oraz chłopców od wieku 12 lat,  
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 przeprowadzać corocznie w czerwcu jednolite testy dla 11-letnich dziewcząt 

i 13-letnich chłopców, służące zbadaniu (określeniu) podstawowych cech 

motorycznych, w tym wyselekcjonowanie jednostek o wysokim poziomie takich 

cech, przekazanie wyników do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, a także 

rodzicom dzieci, 

 w oparciu o wyniki testów prowadzić w szkołach dysponujących odpowiednią 

bazą szkoleniową i kadrą nauczycielską, klasy sportowe w wybranych 

dyscyplinach sportu, poczynając od 11-letnich dziewcząt i 13-letnich chłopców,  

 w oparciu o wyniki testów oraz aktywną rekrutację w szkołach, rozwinąć 

podstawowe szkolenie sportowe 11-letnich dziewcząt i 13-letnich chłopców 

w pozaszkolnych sekcjach i klubach sportowych,  

 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych dla dzieci z dysfunkcjami 

ruchowymi, w tym z otyłością oraz gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami 

postawy, 

 organizować i przeprowadzać dla 11, 12 i 13 letnich dziewcząt oraz 12 i 13 

letnich chłopców, Mistrzostwa Szkoły w wybranych indywidualnych 

konkurencjach sportowych oraz elementach techniki gier zespołowych (np. biegi 

na krótkim i długim dystansie, bieg na czas z kozłowaniem piłki do koszykówki, 

ilości odbić piłki nożnej lub siatkowej itp.) z wręczaniem dyplomów Dyrekcji 

szkoły, 

 organizować i przeprowadzać dla dzieci 12 i 13 letnich Mistrzostwa Osiedli 

w biegach, jeździe rowerem na czas, rzutach do kosza, dokładności (precyzji) 

strzałów piłką nożną do bramki, dokładności zagrywki piłką siatkową itp. 

z wręczaniem dyplomów Prezydenta Miasta, 

 zapewniać możliwość bezpłatnego wejścia dzieci (jednej klasy) w wieku 13 lat 

z nauczycielem na rozgrywane w Rzeszowie mecze w grach zespołowych 

(losowanie terminów i szkół), 

 upowszechniać wyniki rywalizacji (z Mistrzostw Osiedli i Szkół) na portalu 

internetowym miasta oraz stronach szkolnych. 

d) Prowadzący edukację: 

Nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy sportu, rodzice, 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, kluby sportowe. Szczególną rolę w edukacji 

sportowej mają do odegrania rodzice. To w rodzinie kształtują się postawy, wyrabia 

cechy charakteru oraz przekazuje najważniejsze elementy wychowania, w tym 

w zakresie aktywności sportowej.  

e) Baza materialna i pomoce: 

Edukacja prowadzona w oparciu o bazę szkolną tj. sale gimnastyczne i boiska 

przyszkolne, pomoce do nauczania wychowania fizycznego i specjalistyczny sprzęt 

sportowy, a także boiska osiedlowe i miejskie tereny rekreacyjne. Ponadto 

wykorzystywana będzie klubowa baza treningowa i specjalistyczny sprzęt sportowy. 
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f) Wskaźniki osiągnięcia celów: 

 zmniejszający się odsetek dzieci 13-letnich z wadami postawy oraz dysfunkcjami 

ruchowymi, 

 większość dzieci opanowało podstawowe elementy techniki co najmniej 2 gier 

zespołowych oraz innych form ruchowych objętych edukacją, 

 w mieście wzrasta odsetek 12-letnich dziewcząt i 14-letnich chłopców 

uczestniczących w regularnych zajęciach sportowo-ruchowych organizowanych 

w szkołach i klubach sportowych,  

 wzrasta liczba dzieci i dyscyplin sportu objętych szkoleniem w formule klas 

sportowych,  

 nie mniej niż 80% dzieci (uczniów) wchodzących w skład podgrupy uczestniczy 

w mistrzostwach szkoły przynajmniej w jednej wybranej konkurencji objętej 

rywalizacją. 

g) Koszty działań programowych: 

Koszt dodatkowych grup na lekcjach wf z racji podziału na dziewczęta i chłopców, koszt 

prowadzenia treningów sportowych dla dzieci w ramach klas sportowych, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, koszt prowadzenia zajęć treningowych 

z początkującymi w pozaszkolnych sekcjach i klubach sportowych, koszt zajęć 

wyrównawczych i gimnastyki korekcyjnej, koszt organizacji mistrzostw osiedli i szkół.  

4. Edukacja sportowa podgrupy – młodzież wieku późno-szkolnym  

(14 – 19 lat)  

a) Charakterystyka podgrupy: 

Z punktu widzenia rozwoju edukacji sportowej, przedział wiekowy 14-19 lat to okres 

przejściowych zróżnicowań w możliwościach optymalnego wykorzystywania cech 

motorycznych oraz czas budzenia się nowych fascynacji i zainteresowań. Ma to związek 

z intensywnymi przekształceniami organizmu obejmującymi dojrzewanie płciowe 

(pokwitanie), zmianami w budowie fizycznej (zwłaszcza wzrostem wysokości ciała) 

oraz rozwoju emocjonalnym młodego człowieka. Proces dojrzewania wpływa na dalsze 

rozchodzenie się linii rozwojowych motoryczności, charakterystycznych dla kobiet 

i mężczyzn. Jest to wywołane między innymi zmiennym czasem rozpoczynania 

i przebiegiem tego procesu. Dziewczęta najczęściej wchodzą w okres pokwitania 

w wieku ok. 12 lat, zaś u chłopców ma to miejsce około 14 roku życia. Zamiany 

wywołane procesem dojrzewania, w tym uwidocznione w proporcjach budowy ciała, 

wpływają w znacznym stopniu na poziom koordynacji ruchowej, stan siły mięśniowej 

i ogólny poziom sprawności fizycznej. Okres pokwitania trwa ok. 4-5. lat. U dziewcząt 

kończy się w wieku ok. 16. lat, zaś u chłopców ok. 18. roku życia. Proces ten może jednak 

wykazywać indywidualne zróżnicowania, w efekcie czego u niektórych osobników cechy 

i oznaki zmian w dojrzałości płciowej mogą się pojawiać w innym czasie, niż 

u większości rówieśników. Pod koniec wieku młodzieńczego, motoryczność ma cechy 

zbliżone do motoryczności dojrzałej kobiety i mężczyzny. W omawianym okresie, część 
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młodzieży jest już objęta regularnym treningiem sportowym. Jednakże w wieku 16-17 

lat u młodych kobiet oraz 18,19-letnich mężczyzn, w oparciu o przeprowadzone testy 

cech motorycznych i indywidualne predyspozycje, istnieje jeszcze możliwość 

wyselekcjonowania jednostek do wyczynowego uprawiania niektórych dyscyplin czy 

konkurencji sportowych. W przedziale wiekowym 14-19 lat występuje też potrzeba 

przynależności (ma miejsce proces identyfikacji grupowej). Regularne uczestnictwo 

w treningach oraz zawodach sportowych (wspólne przeżycia, cele do osiągnięcia), 

hamują poszukiwanie przynależności do grup o innych zainteresowaniach. Jedną 

z alternatyw powiązaną ze sportem jest przynależność do tzw. klubów kibica, które 

aktywnie wspierają dopingowanie drużyn w grach zespołowych. Kluby te w przypadku 

piłki nożnej, bywają źródłem patologicznych zachowań.  

b) Cele szczegółowe edukacji sportowej 

 promocja aktywności ruchowej wśród młodzieży, zwłaszcza wśród uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych,  

 utrzymanie młodzieży uzdolnionej ruchowo w sporcie, 

 intensyfikacja szkolenia sportowego młodzieży w formule szkół sportowych 

i szkół mistrzostwa sportowego, 

 selekcja wtórna do sportu kwalifikowanego, 

 neutralizowanie agresywnych zachowań i szowinistycznych postaw młodych 

kibiców (zwłaszcza piłki nożnej). 

c) Treści i formy edukacyjne w zakresie sportu: 

Edukacja sportowa młodzieży w przedziale wiekowym 14 – 19 lat w podstawowym 

zakresie będzie prowadzona w szkołach, zgodnie z programami wychowania fizycznego. 

Należy jednak zauważyć, że proces dojrzewania (pokwitania) i związane z tym zmiany 

psychoruchowe, nie sprzyjają aktywności sportowej młodzieży. Młodzież żeńska 

przywiązuje większą uwagę do atrakcyjnego wyglądu, oczekuje z mniejszą cierpliwością 

i reaguje emocjonalnie na efekty aktywności ruchowej. Dlatego edukacja sportowa-

ruchowa młodych kobiet powinna zawierać wymierne, etapowe „sukcesy” Młodzież 

męska w oparciu o rozwinięte zainteresowania i umiejętności sportowe, wzorce 

środowiskowe (np. kult rozwoju tkanki mięśniowej), a także udział w grupach 

rówieśniczych, łatwiej podejmuje aktywność ruchową. Koncentruje się ona najczęściej 

wokół popularnych gier zespołowych. W odniesieniu do młodzieży o stwierdzonych 

uzdolnieniach i predyspozycjach sportowych, niezbędna jest intensyfikacja 

specjalistycznego szkolenia sportowego w formule szkół sportowych i szkół 

mistrzostwa sportowego. Konieczne jest, aby nabyte w okresie „złotego wieku 

sprawności” umiejętności ruchowe, w toku regularnego treningu sportowego podlegały 

(w zmiennych warunkach motoryczności młodego sportowca) dalszemu doskonaleniu. 

Proces edukacji sportowej w obszarze techniki powinien być uzupełniany o elementy 

taktyki.  
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W ramach Programu proponuje się następujące działania:  

 kontynuację pozalekcyjnego szkolenia sportowego w szkołach pod auspicjami 

SKS, MOS i UKS,  

 edukację młodzieżowych organizatorów i animatorów sportu poprzez 

powoływanie i działalność w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

zarządów Szkolnych Klubów Sportowych złożonych z uczniów,   

 kontynuację regularnego szkolenia sportowego młodzieży w pozaszkolnych 

klubach sportowych,  

 intensyfikację szkolenia sportowego uzdolnionej młodzieży w szkołach 

sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego, 

 prowadzenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zajęć ruchowych 

dla młodzieży z nadwagą i dysfunkcjami ruchowymi, 

 organizację w szkołach ponadgimnazjalnych szkoleń (kursów) na uprawnienia 

sędziów w dyscyplinach sportu uprawianych w mieście, 

 popularyzację ruchu na świeżym powietrzu lub w hali sportowej wśród 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z udziałem znanych sportowców (np. 

dzisiaj ćwiczymy, biegamy lub jeździmy na rowerze z Piotrem Nowakowskim, 

Pawłem Miesiącem, Katarzyną Warzochą itp.), 

 coroczną organizację dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, w hali 

sportowej na Podpromiu powszechnej (masowej) nauki tańca towarzyskiego,   

 coroczne spotkanie przedstawicieli miasta z reprezentantami (zarządami) 

klubów kibica działających w mieście, 

 coroczne wydanie broszury obejmującej krótką historię sekcji piłkarskich Resovii 

i Stali Rzeszów wraz z prezentacją aktualnych drużyn, składów zarządów klubów 

kibica, a także organizacja turnieju piłki nożnej dla młodzieży - członków klubów 

kibica obu sekcji piłkarskich. 

d) Prowadzący działania edukacyjne: 

Nauczyciele, trenerzy i instruktorzy sportu (także tańca towarzyskiego), zawodnicy 

sportu wyczynowego, przedstawiciele klubów sportowych, władz miasta, 

przedstawiciele związków sportowych, pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego. 

e) Baza materialna i pomoce: 

Szkolne sale i boiska sportowe, miejskie hale sportowe, obiekty klubów sportowych oraz 

specjalistyczny sprzęt sportowy dla uprawianych dyscyplin. 

f) Wskaźniki osiągnięcia celów: 

 stopniowy wzrost wskaźnika (w %) obejmującego ilość młodzieży zamieszkałej 

w mieście, uczestniczącej w szkolnym i pozaszkolnym szkoleniu sportowym, 

a zwłaszcza uczących się w szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa 

sportowego, 
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 coroczna organizacja 5 kursów dla młodzieży na uprawnienia sędziego 

sportowego, 

 przeprowadzenie rocznie co najmniej 12 imprez popularyzujących ruch 

z udziałem sportowców wyczynowych, 

 corocznie ok. 200 młodych ludzi, kończy masowy kurs nauki jednego tańca 

towarzyskiego, 

 członkowie klubów kibica corocznie rywalizują w turnieju piłki nożnej, co 

wpływa na niwelację wrogich, agresywnych relacji i zachowań.  

g) Koszty działań programowych: 

Koszt prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz regularnych treningów 

sportowych dla młodzieży w pozaszkolnych sekcjach, klubach a także w szkołach 

sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego, koszt organizacji kursów sędziowskich, 

koszt nauki tańca towarzyskiego, koszt organizacji turnieju piłkarskiego i wydania 

broszury informacyjnej dla klubów kibica..  

IV. Edukacja sportowa ludzi młodych (20-35 lat) 

1. Charakterystyka grupy: 

Ludzie młodzi w przedziale wiekowym 20-35 lat, stanowią liczną grupę mieszkańców 

miasta. W gronie tym można wyróżnić młodzież studencką (w wieku 20-26 lat), którą 

w większości stanowią osoby czasowo przebywające w mieście oraz podgrupę osób 

o zaawansowanej młodości (27-35 lat). W przebiegu procesu ontogenezy około 20-24 

roku życia poziom sprawności fizycznej ludzi młodych stabilizuje się. Charakteryzuje ją 

wysoka ekonomia i celowość - dostosowanie ruchów do występujących potrzeb. 

Edukacja sportowo-ruchowa realizowana w ramach szkolnego wychowania fizycznego, 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych u większości ludzi młodych kończy się 

wraz z opuszczeniem szkoły ponadgimnazjalnej. Wyjątek stanowią studenci kierunków 

wychowania fizycznego i sportu, a także turystyki i rekreacji. Przy uczelniach wyższych 

działają kluby AZS, prowadzące szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży 

akademickiej, a także realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów.  

Wejście w okres dorosłości, podjęcie pracy zawodowej, jak również założenie rodziny, 

generalnie nie sprzyjają aktywności i edukacji sportowej. Jednak w wyniku rozwoju 

zainteresowań rekreacją ruchową, a także dbałości o sylwetkę, część młodych ludzi 

samodzielnie lub poprzez komercyjne usługi sportowe i edukacyjno-sportowe nabywa 

nowe umiejętności ruchowe. Obejmują one np. jazdę na nartach, nurkowanie, 

wspinaczkę skałkową, ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów 

rozwijających motoryczność i inne aktywności. Jednakże nie eliminuje to potrzeby 

prowadzenia działań edukacyjnych, adresowanych do wybranych grup mieszkańców 

miasta. 
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2. Cele szczegółowe edukacji sportowej: 

 wsparcie poprzez ruch (ćwiczenia fizyczne) prawidłowego przebiegu ciąży 

i porodu, 

 oddziaływanie na prawidłowy rozwój psychofizyczny małych dzieci, 

 rozwój aktywności sportowej studentów oraz młodych mieszkańców miasta, 

zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi. 

3. Treść i formy edukacyjne: 

Przedmiotem zamierzonej edukacji ruchowo-sportowej skierowanej do ludzi młodych 

będzie:  

 przekazanie wiedzy (poprzez broszurę informacyjną) i przygotowanie kobiet 

przez aktywność ruchową (w formie pokazowych zajęć ruchowych) do 

łagodniejszego przebiegu ciąży, porodu i szybszego powrotu organizmu do stanu 

poprzedzającego,  

 przekazanie rodzicom wiedzy i umiejętności obejmujących rozwój 

psychoruchowy małego dziecka (w formie prelekcji w przedszkolach), 

 organizacja imprez sportowo-ruchowych dla mieszkańców, zwłaszcza dla rodzin 

z małymi dziećmi (np. już wszyscy biegamy, jeździmy na rowerach itp.), 

 organizacja imprez aktywizujących ruchowo studentów np. współzawodnictwo 

domów akademickich w wybranych sportach.  

Idea powszechnej edukacji ruchowej kobiet w ciąży, rodziców małych dzieci oraz całych 

rodzin, ma powiązanie z rozwijaną w mieście polityką prorodzinną.  

4. Prowadzący edukację: 

Instruktorzy sportu i rehabilitanci we współpracy z lekarzami-położnikami i położnymi 

oraz lekarzami-pediatrami, wychowawcy przedszkolni. Do instytucji prowadzących 

(organizujących) edukację należy zaliczyć: ZOZ i ROSiR.  

5. Pomoce i baza materialna: 

Zajęcia w obiektach (halach) ROSiR, ponadto na miejskich, otwartych obiektach 

sportowych i rekreacyjnych.  

6. Wskaźniki osiągnięcia celów: 

 zwiększanie się liczby kobiet aktywnych fizycznie (ćwiczących) w czasie ciąży 

i po porodzie, 

 poprawa stanu psychoruchowego dzieci, mierzonego spadkiem liczby dzieci 

wymagających rehabilitacji ruchowej, 

 zwiększanie się liczby rodzin z małymi dziećmi uczestniczących w masowych 

imprezach sportowo-rekreacyjnych.  
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7. Koszty działań programowych: 

Koszt prowadzących edukację ruchową, koszt organizacji imprez, koszt hali (sali) 

i obiektów do ćwiczeń, koszt wydania broszur edukacyjnych. 

V. Edukacja sportowa osób w wieku średnim i dojrzałym (36 – 49 lat)  

1. Charakterystyka grupy wiekowej 

Aktywność ruchowa osób w przedziale wiekowym 36-49 lat, polega przede wszystkim 

na utrzymaniu na satysfakcjonującym poziomie wcześniej osiągniętej sprawności 

fizycznej i ogólnej wydolności organizmu. Jednak w wieku dojrzałym ma miejsce 

początek inwolucji motorycznej przebiegającej w różnym tempie w odniesieniu do 

poszczególnych zdolności i cech motorycznych. Jest to proces nieunikniony, a regularna 

aktywność ruchowa oddziałuje hamująco na dynamikę jego przebiegu. 

Codzienna aktywność życiowa oraz obowiązki zawodowe sprzyjają stereotypowym 

zachowaniom motorycznym. Dlatego systematyczna, przełamująca codzienne schematy 

ruchowe aktywność fizyczna pozwala w średnim i w dojrzałym wieku na utrzymanie 

sprawności i wydolności fizycznej, a także stanu zdrowia, na poziomie wyższym niż 

u ludzi mało aktywnych ruchowo.33 Jednak powszechna, świadoma aktywność ruchowa 

ludzi czynnych zawodowo nie jest dostatecznie rozpowszechniona zarówno w polskim 

społeczeństwie, jak i wśród mieszkańców Rzeszowa, co wymaga dalszych akcji 

informacyjnych.  

2. Cele szczegółowe edukacji sportowej: 

 promocja systematycznej aktywności ruchowej, 

 podtrzymanie sprawności fizycznej osób w wieku średnim i dojrzałym. 

3. Treści i formy edukacyjne: 

Światowa Organizacja Zdrowia i Światowa Organizacja Wyżywienia zalecają codzienny 

ruch w postaci marszu, biegu lub ćwiczeń aerobicu. Jako minimum ruchu dla osób 

dorosłych zaleca się ćwiczenia fizyczne określone parametrami (wielkościami): 3 razy 

w tygodniu po 30 minut ćwiczeń, z intensywnością obejmującą stan tętna na poziomie 

130 uderzeń na minutę. W skrócie (3x30x130). Przyjęto, że wykonywanie regularnych 

wysiłków w zakresie średniego poziomu przemian tlenowych (tętno 130-140/min) jest 

intensywnością bezpieczną, dostarczającą najkorzystniejszych bodźców układom: 

oddychania, krążenia i ruchowemu. Wysiłki zbyt intensywne, krótkotrwałe lub 

o zmiennej intensywności (np. gry sportowe), nie powodują spalania tłuszczu i mogą 

powodować kontuzje aparatu ruchu. 

Działania w zakresie edukacji ruchowo-sportowej skierowanej do mieszkańców 

w wieku średnim i dojrzałym (36 – 49 lat) obejmą:  

                                                        
33 H. Kuński, M. Janiszewski, Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wielu średnim, PZWL, 
Warszawa 1985, s 7 

http://portalwiedzy.onet.pl/63255,,,,swiatowa_organizacja_zdrowia,haslo.html
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 we współpracy z mediami, upowszechnianie wśród mieszkańców idei codziennej 

aktywności ruchowej, 

 rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców poprzez poprawę dostępności do 

miejskiej infrastruktury rekreacyjno-ruchowej tj. ścieżek rowerowych (wraz 

z promocją dojazdów do pracy na rowerze), instalowanie osiedlowych zestawów 

(urządzeń) do ćwiczeń fizycznych i innej infrastruktury, 

 organizacja masowych imprez obejmujących biegi i inne formy aktywności 

ruchowej.   

4. Prowadzący edukację: 

Animatorzy i organizatorzy aktywności ruchowej, dziennikarze zajmujący się 

problematyką promocji zdrowia i zdrowego stylu życia., 

5. Wskaźnik osiągnięcia celu: 

Coroczne zwiększanie się liczby mieszkańców w wieku średnim i dojrzałym, 

uczestniczących w organizowanych przez miasto masowych imprezach ruchowo-

sportowych.  

6. Koszty działań programowych: 

      Koszty budowy nowych ścieżek rowerowych, zakupu i instalacji osiedlowych 

zestawów do ćwiczeń fizycznych, sponsorowanych artykułów i audycji  promujących 

regularną aktywność ruchową wśród mieszkańców miasta.   

VI. Edukacja sportowa w okresie starzenia się i starości – wiek 50 + 

Starzenie się ludności można uznać za jedno z ważniejszych wyzwań polityki społecznej 

w Europie, jak również w Polsce. Dotyczy to także Rzeszowa, w którym w kolejnych 

latach populacja osób starzejących się i starych będzie wzrastała. Istotnym elementem 

pomyślnego starzenia się, jest świadome utrzymywanie aktywności fizycznej. Regularna 

aktywność ruchowa, przeciwstawiając się efektom hipokinezji, jest skutecznym 

narzędziem służącym zapobieganiu lub redukcji problemów funkcjonalnych 

starzejącego się organizmu oraz wzmacnia jego mechanizmy obronne. Dla zmniejszenia 

dolegliwości procesu starzenia się oraz wsparcia działań służących utrzymaniu 

w sprawności psychoruchowej, a także oczekiwanej dłużej aktywności zawodowej, 

niezbędne jest objęcie tej grupy wiekowej działaniami w zakresie edukacji sportowej.  

W ramach grupy wydzielono dwie podgrupy wiekowe i im dedykowano zadania 

w zakresie edukacji sportowej. 

1. Edukacja sportowa podgrupy - osoby starsze, aktywne zawodowo  

(50-67 lat)  

a) Charakterystyka podgrupy 

Zgodnie z periodyzacją (systematyką) wieku starszego przeprowadzoną przez Światową 

Organizację Zdrowia (WHO) w skład podgrupy wchodzą osoby w wieku przedstarczym 

(do 59 roku życia) oraz wczesnej starości (po 60 roku życia). Wraz z przyrostem wieku, 
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wzrasta skłonność do zaburzeń układu krążenia, dysfunkcji ruchowych i patologii 

innych układów oraz narządów wewnętrznych. Pogarsza się koordynacja ruchowa i czas 

reakcji. Przedłużenie terminu przejścia na emeryturę do 67 roku życia, wywołuje 

u wielu osób w wieku przedemerytalnym obawy, że nie utrzymają oni pełni zdolności 

psychofizycznych do wykonywania pracy zawodowej. W tej sytuacji pogarszanie się 

stanu organizmu i sprawności fizycznej, wyzwala u części osób w tej podgrupie 

wiekowej, zwiększoną troskę o zdrowie i przyszłość. Przejawem tego jest częstsze 

sprawdzanie stanu zdrowia poprzez badania diagnostyczne, a także przez świadomie 

podejmowaną aktywność ruchową. Stąd pojęcie „treningu zdrowotnego”, który jest 

świadomie kierowanym procesem, polegającym na celowym wykorzystaniu ściśle 

określonych ćwiczeń fizycznych dla uzyskania efektów psychicznych i fizycznych 

przeciwdziałających obniżaniu się możliwości motorycznych organizmu. Z racji, iż osoby 

w wieku przedemerytalnym, opiekują się dziećmi (wnukami), wykonują przydomowe 

prace fizyczne oraz codzienne prace domowe, wykazują często aktywność społeczną. 

dlatego problemem z którym muszą się zmierzyć, może być niedostatek czasu na 

systematyczne, a niezbędne ćwiczenia fizyczne.  

b) Cele szczegółowe edukacji sportowej: 

 hamowanie procesu obniżania się sprawności psychoruchowej organizmu,  

 kształtowanie nawyku regularności w aktywności fizycznej,  

 wsparcie przez starsze pokolenie procesu edukacji sportowo-ruchowej dzieci 

i młodzieży,  

c) Treść i formy edukacji w zakresie sportu: 

W ramach Programu proponuje się wprowadzenie do edukacji sportowej podgrupy 

mieszkańców w wieku 50 – 67 lat następujących składowych: 

 upowszechnianie z pomocą mediów idei codziennej aktywności ruchowej 

mieszkańców miasta w wieku 50+ oraz oferty takiej aktywności na 

ogólnodostępnych terenach, obiektach i urządzenia miejskich, a także 

przedsięwzięć i imprez sportowo-ruchowych adresowanych do tej podgrupy 

wiekowej, 

 powszechne, zbiorowe nauczanie (w dni weekendowe) aktywności ruchowych 

dla osób starszych, w tym gimnastyki chińskiej tai chi oraz rozwiniętej formy 

nordic walking, 

 nauczanie osób w wieku 50+ na basenach miejskich gimnastyki w wodzie, 

(bezpłatna lekcja pokazowa), z programem ćwiczeń podtrzymujących gibkość 

(ruchomość w stawach), 

 organizacja masowych imprez w formie marszów, biegów i pokazów aktywności 

ruchowych, służących jej upowszechnianiu np. rzeszowianie ćwiczą tai chi 

w Rynku, wiosenny i jesienny nordic walking rzeszowian, truchtem dookoła 

Lisiej Góry itp., 
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 organizacja zbiorowych przejazdów dzieci na rowerach z dziadziem lub babcią 

w czasie Dni Rzeszowa lub przy innej „okazji” (Jedziemy z babcią, Jedziemy 

z dziadkiem), 

 włączenie pracodawców zatrudniających osoby w wieku 50+ w proces 

upowszechniania regularnych ćwiczeń ruchowych wśród pracowników poprzez 

wprowadzenie codziennych, w czasie godzin pracy sesji ćwiczeniowych albo 

opracowanie dla personelu programów ćwiczeniowych (zestawów ćwiczeń), 

realizowanych samodzielnie w pracy lub w domu. 

d) Prowadzący edukację ruchowo- sportową: 

Specjaliści aktywności ruchowej tj. trenerzy i instruktorzy sportu oraz rehabilitacji 

ruchowej. W szczególności proponuje się specjalistów wskazanych w Programie form 

ruchowych tj. gimnastyki tai chi, nordic walking, gimnastyki rehabilitacyjnej w wodzie, 

a także animatorów aktywności ruchowej z ROSiR. 

e) Baza materialna i pomoce do edukacji sportowej: 

Hala sportowa ROSiR (w sobotnie przedpołudnie) – zbiorowe nauczanie gimnastyki tai 

chi, miejskie tereny rekreacyjne, a także wytyczone po terenach „zielonych” tj. 

w parkach, wzdłuż Wisłoka, zwymiarowane pod względem długości trasy do biegania, 

marszów i spacerów.  

f) Wskaźniki osiągnięcia celów: 

 wzrost (rok do roku) ilości mieszkańców uczestniczących w nauce wybranych 

form ruchowych dla osób starszych,  

 wzrost (rok do roku) ilości uczestników masowych imprez ruchowych dla osób 

w przedziale wiekowym 50-67 lat, 

 wzrost ilości mieszkańców miasta w przedziale wiekowym 50-67 lat i ilość 

pacjentów specjalistycznych poradni rehabilitacyjnych w mieście, nie korelują 

dodatnio.  

g) Koszty działań programowych: 

Koszt obiektów (hala ROSiR, baseny) do zajęć ruchowych, koszt prowadzących 

nauczanie aktywności ruchowych osób starszych, koszt organizacji masowych imprez 

ruchowych oraz artykułów (audycji) sponsorowanych w lokalnych mediach. 

2. Edukacja sportowa podgrupy – osoby starsze w wieku emerytalnym 

(68 +)34 

a) Charakterystyka podgrupy 

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w skład podgrupy wchodzą osoby w okresie 

wczesnej starości (do 74 lat), późnej starości (do 84 roku życia) oraz długowieczne (po 

                                                        
34 Proces dochodzenia do wieku emerytalnego, ustalonego prawnie na 67 rok życia, potrwa kilka lat. 
Aktualnie rzeczywisty koniec aktywności zawodowej (zwłaszcza u kobiet) następuje we wcześniejszym 
wieku.  
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85 roku życia). Po 67 roku życia ustaje aktywność zawodowa, natomiast 

w zindywidualizowanym zakresie i wymiarze rozwijają się dotychczasowe lub nowe 

patologie różnych narządów oraz spada sprawność i aktywność ruchowa. Ruch w tym 

okresie życia służy rewitalizacji, czyli zwiększeniu żywotności ustroju i ogólnemu 

usprawnieniu jego procesów życiowych. W okresie późnej starości oraz 

długowieczności pojawia się zanik potrzeby ruchu, ucieczka przed uczeniem się ruchów 

nowych ("neofobia") i ogólna niechęć do wysiłku fizycznego. Znaczne osłabienie 

koordynacji nerwowo-mięśniowej i demielinizacja włókien nerwowych przyczyniają się 

do rozpadu wcześniej zbudowanych i utrwalonych kombinacji motorycznych, co 

powoduje nieporadność ruchową. Pomimo tego, konieczne jest utrzymywanie 

aktywności fizycznej dla zachowania względnie satysfakcjonującej sprawności 

i wydolności organizmu, pozwalającej na samodzielność w wykonywaniu codziennych 

czynności i prostych prac w najbliższym otoczeniu.  

b) Cele szczegółowe edukacji sportowej: 

 Utrzymanie jak najlepszej dyspozycji psychoruchowej do późnego wieku,  

 Grupowe uprawianie aktywności ruchowych. 

c) Treści i formy edukacyjne w zakresie sportu: 

Koniec aktywności zawodowej może przynosić poczucie wykluczenia, a dla osób 

samotnych ograniczenie kontaktów z innymi osobami. Dlatego zasadnym jest 

organizowanie dla tej podgrupy mieszkańców miasta regularnych, zbiorowych 

(grupowych) zajęć sportowo-ruchowych. Niweluje to uczucie „pustki”, osamotnienia, 

wzmacnia więź grupową osób w wieku emerytalnym, w końcu wspiera skuteczność 

działań w zakresie edukacji ruchowej i zdrowotnej. Zajęcia ruchowe powinny 

charakteryzować się umiarkowaną lub małą intensywnością, natomiast obszernością 

ruchową w stawach i skoordynowaniem pracy kończyn. 

W ramach Programu proponuje się wprowadzenie do edukacji sportowej podgrupy 

mieszkańców w wieku 68+, następujących składowych: 

 organizacja zbiorowych zajęć ruchowych np. opartych na gimnastyce chińskiej tai 

chi, połączona z wykładami na temat aktywności ruchowej, diety i innych 

czynników wpływających na stan zdrowia, 

 nauczanie zestawów ćwiczeń do indywidualnego wykonywania w domu, 

Dla osób starych i długowiecznych ćwiczenia powinny mieć zindywidualizowany 

charakter. Aby ruch nie szkodził, lecz pomagał, konieczne jest aby specjalista 

rehabilitant lub lekarz, w oparciu o aktualny stan zdrowia opracował zestaw ćwiczeń 

wraz z wyznaczoną częstotliwością i stosowanymi obciążeniami. 

d) Prowadzący edukację: 

Specjaliści (trenerzy, instruktorzy) „spokojnych” form ruchowych, lekarze 

i rehabilitanci. Organizator edukacji – ROSiR. 
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e) Baza materialna i pomoce: 

Poza okresem letnim, zajęcia powinny być prowadzone w halach i salach sportowych 

z wykorzystaniem mat do ćwiczeń. Ponadto osoby wchodzące w skład podgrupy 

powinny wykorzystywać do ćwiczeń własne mieszkanie. 

f) Wskaźniki osiągnięcia celów: 

 działalność w każdej dzielnicy miasta grupy ćwiczeniowej obejmującej osoby 

w wieku emerytalnym, 

 zwiększająca się (rok do roku) ilość osób uczestniczących w prowadzonych 

zajęciach ruchowych. 

g) Koszty edukacji: 

 Korzystanie z hal i sal sportowych, prowadzący zajęcia ruchowe. 

VII. Edukacja sportowa grup mieszkańców z ograniczeniami do uczestnictwa 

w sporcie 

W każdej większej społeczności, a taką stanowią mieszkańcy Rzeszowa spotyka się 

osoby, które z różnych powodów nie mogą swobodnie uczestniczyć w zajęciach 

sportowych. W oparciu o kryterium sytuacji życiowej i materialnej oraz związanych 

z tym barier uczestnictwa w edukacji sportowej, podzielono mieszkańców na dwie 

podgrupy:  

 osoby z ograniczonym dostępem do edukacji sportowej wywołanym 

niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą,  

 osoby z ograniczonym dostępem do edukacji sportowej wywołanym sytuacją 

materialną i życiową (np. bezrobocie, wielodzietność). 

1. Podgrupa z ograniczonym dostępem do edukacji sportowej wywołanym 

niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą. 

a) Charakterystyka podgrupy: 

Każda osoba może doświadczyć pogorszenia stanu zdrowia i stać się niepełnosprawną. 

W ujęciu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan ograniczeń 

w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te spowodowane 

są obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych jednostki. 

Jest nią także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna albo 

anatomiczna w strukturze organizmu. Uszkodzenie to może być całkowite, częściowe, 

trwałe lub okresowe, wrodzone lub nabyte, ustabilizowane lub progresywne35. 

Przyczynami niepełnosprawności bywają wady wrodzone, choroby przewlekłe oraz 

zdarzenia nagłe (wypadki, urazy, infekcje lub komplikacje medyczne). 

Niepełnosprawność może przybierać następujące formy: 

                                                        
35 Definicja na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepełnosprawność, dostęp 27.08.2014 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fizjologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anatomia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaka%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepełnosprawność
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 obniżoną sprawność sensoryczną (zmysłową), czego doświadczają. osoby 

niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące oraz z zaburzeniami percepcji 

wzrokowej i słuchowej, 

 obniżoną sprawność intelektualną wywołaną upośledzeniem umysłowym, 

 obniżoną sprawność komunikowania się (o utrudnionym kontakcie słownym) tj. 

osoby z zaburzeniami mowy, autyzmem, jąkaniem się) 

 obniżoną sprawność ruchową, czego doświadczają osoby z wrodzoną lub nabytą 

dysfunkcją narządu ruchu, 

 z mózgowym porażeniem dziecięcym, 

 z obniżoną sprawnością psychofizyczną spowodowaną chorobami somatycznymi 

np. cukrzycą lub chorobą nowotworową. 

Stan niepełnosprawności może powodować i najczęściej powoduje ograniczenia 

w funkcjonowaniu w społeczeństwie, zaś jednym z przedmiotów tego ograniczenia 

może być uczestnictwo w sporcie.  

Aktywność sportowa niepełnosprawnych obejmuje formy ruchowe i dyscypliny sportu 

z adaptacją zasad, sprzętu sportowego i przyborów do ćwiczeń adekwatną do stopnia 

i rodzaju ograniczenia sprawności. Dla potrzeb niepełnosprawnych sportowców 

zmodyfikowano szereg dyscyplin sportu. Jak przekazuje Polski Komitet Paraolimpijski36, 

w Polsce uprawiane są przez osoby niepełnosprawne: boccia, biathlon, curling na 

wózkach, goalball, jeździectwo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka na wózkach, 

lekkoatletyka, łucznictwo, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, piłka siatkowa 

na siedząco, piłka siatkowa na stojąco, pływanie, podnoszenie ciężarów, rugby na 

wózkach, strzelectwo, szermierka na wózkach, taniec na wózkach, tenis na wózkach, 

tenis stołowy, wioślarstwo, żeglarstwo. Należy zauważyć powiązanie pomiędzy 

rodzajem niepełnosprawności, a możliwą do uprawiania dyscypliną sportu. Aktywność 

ruchowa niepełnosprawnych nie musi się ograniczać do wymienionych wyżej sportów. 

b) Cele szczegółowe edukacji sportowej niepełnosprawnych: 

 Objęcie edukacją sportową, jak najliczniejszej grupy niepełnosprawnych 

mieszkańców miasta, 

 Możliwość dostępu niepełnosprawnych, do szerszej oferty sportów.  

 

c) Treści i formy edukacyjne w zakresie sportu: 

Edukacja sportowa niepełnosprawnych obejmuje przygotowanie do regularnego, 

aktywnego udziału w zajęciach sportowo-ruchowych. Wybór aktywności ruchowej czy 

dyscypliny sportu jest determinowany rodzajem niepełnosprawności, a także 

możliwością jej uprawiania w mieście (obecność sekcji sportowych, bazy materialnej 

i kadry szkoleniowej). Edukacja sportowa niepełnosprawnych ze względu na rodzaje 

schorzeń oraz na oddziaływanie rehabilitacyjne w sferze fizycznej i psychicznej, wymaga 

                                                        
36 http://www.paralympic.org.pl/onas.php, dostęp 27.08.2014 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmys%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87_intelektualna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%85kanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87_ruchowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zgowe_pora%C5%BCenie_dzieci%C4%99ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowotw%C3%B3r
http://www.paralympic.org.pl/onas.php
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wysokiej indywidualizacji w szkoleniu i wyspecjalizowanych kadry. Wspiera ona 

włączenie i integrację społeczną tej grupy mieszkańców. 

Proponuje się wprowadzenie do edukacji sportowej tej grupy mieszkańców 

następujących składowych: 

 objęcie szkoleniem sportowym niepełnosprawne dzieci i młodzież w sekcjach dla 

zdrowych uczestników w wybranych dyscyplinach sportu służące procesowi 

integracji społecznej,  

 aktywizacja sportowa poprzez naukę wybranych dyscyplin sportu w sekcjach 

i klubach sportowych zrzeszających niepełnosprawnych,  

 organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych obejmująca 

naukę wybranych aktywności ruchowych.  

d) Prowadzący edukację: 

Doświadczeni trenerzy i instruktorzy sportu we współpracy z rehabilitantami. 

e) Baza materialna i pomoce: 

Obiekty z dostępnością dla niepełnosprawnych tj. podjazdami, windami, toaletami. 

Pomoce i sprzęt dostosowany do rodzaju niepełnosprawności. 

f) Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 wzrost (rok do roku) osób niepełnosprawnych uczestniczących w różnych 

formach aktywności sportowo-ruchowych, 

 wzrost liczby dyscyplin uprawianych przez niepełnosprawnych w mieście.  

g) Koszty edukacji: 

Koszty prowadzących szkolenie, korzystania z obiektów i zapewnienia sprzętu 

sportowego. 

2. Podgrupa z ograniczonym dostępem do edukacji sportowej wywołanym złą 

sytuacją materialną i życiową  

a) Charakterystyka podgrupy: 

Czynnikiem, który może hamować uczestnictwo w edukacji sportowej jest sytuacja 

materialna. Mieszkańcami, których może objąć ograniczenie w korzystaniu z różnych 

form edukacji objętych niniejszym Programem, to członkowie rodzin wielodzietnych, 

rodzin objętych bezrobociem, samotnie wychowujący potomstwo, jak również osoby 

samotne niepracujące (bezrobotne, renciści). Ograniczenia mogą wynikać z potrzeby 

pokrywania kosztów uczestnictwa w przedsięwzięciach programowych tj. dojazdów do 

miejsca edukacji sportowej, zakupu niezbędnego wyposażenia i sprzętu sportowego, 

opłat (np. za wyjazd na zawody, uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych dla dzieci 

i młodzieży, opłatę licencji sportowej itp.).  
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b) Niwelacja barier dostępu do edukacji sportowej: 

Z racji, iż sytuacja materialna nie powinna eliminować lub ograniczać uczestnictwa 

w edukacji sportowej proponuje się, aby przyjęte w niniejszym Programie działania 

obejmujące dzieci i młodzież, a realizowane w przedszkolach, w szkołach, 

w uczniowskich klubach sportowych, w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym oraz 

w klubach nieprowadzących działalności gospodarczej, były w pełni objęte 

finansowaniem z budżetu miasta. To samo dotyczy działań programowych 

skierowanych do kobiet w ciąży oraz do mieszkańców w wieku emerytalnym, których 

realizatorem będzie Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

W sytuacji ograniczeń budżetowych na finansowanie szkolenia sportowego dzieci 

i młodzieży, należy wykorzystać inne instrumenty wsparcia np. zasiłek „sportowy” na 

dzieci w ramach systemu pomocy społecznej lub rozszerzenie świadczeń w ramach 

karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza ”. 

Uwagi końcowe 

Realizacja Programu edukacji sportowej obejmującego mieszkańców miasta, wymaga 

zabezpieczenia finansowego, jak również kierowania (koordynowania) objętymi nim 

przedsięwzięciami oraz kontroli ich wykonania. Zadania te w odniesieniu do edukacji 

sportowej dzieci i młodzieży powinien przejąć Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

w Rzeszowie. W odniesieniu do pozostałych grup mieszkańców zadania te powinien 

realizować Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Znaczna część zadań obejmujących 

realizację Programu spoczywać będzie na dyrekcjach publicznych placówek 

oświatowych, a także służby zdrowia. W przypadku placówek oświatowych, mają one 

spore doświadczenie w upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży. Przesłaniem 

kończącym niniejszy Program, niech będzie opinia Kuńskiego i Janiszewskiego iż, ludzie, 

którzy przez całe swoje życie byli aktywni, którym ruch nie jest obcy, znacznie dłużej 

zachowują sprawność fizyczną i umysłową, są z reguły zdolni do pracy do późnej 

starości37. 

 

 

 

 

  

                                                        
37 H.Kuński,M.Janiszewski, cyt. dzieło, s. 8 
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6. Powiązania strategii z zapisami dokumentów strategicznych miasta 

Rzeszowa, województwa podkarpackiego i kraju 
 

Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 (Warszawa, styczeń 2007 r.) 

Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku jest dokumentem kierunkowym, który 

wskazuje podstawowe działania Ministerstwa Sportu. Głównym zamierzeniem Strategii 

jest zwiększenie aktywności i sprawności społeczeństwa polskiego. Mają temu służyć 

trzy priorytety: 

 Priorytet 1. Popularyzacja sportu dla wszystkich. 

 Priorytet 2. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

 Priorytet 3. Wzrost poziomu wyników sportowych. 

Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do roku 2020 definiuje cztery 

Subobszary, które są spójne ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, 

w następującym zakresie:  

 cel strategiczny Subobszaru 1. Szkolenie dzieci i młodzieży wpisuje się 

w Priorytet 1 i 2 Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, 

 cel strategiczny Subobszaru 2. Infrastruktura sportowa wpisuje się w Priorytet 3 

Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, 

 cel strategiczny Subobszaru 3. Sport profesjonalny wpisuje się w Priorytet 2 

Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, 

 cel strategiczny Subobszaru 4. Sport powszechny wpisuje się w Priorytet 1 

Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, 

Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 (Rzeszów, sierpień 2013r.) 

Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 wskazuje na cztery podstawowe 

obszary tj.: „Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka", „Kapitał Ludzki i Społeczny"' 

„Siec Osadnicza"', „Środowisko i Energetyka", na których w pierwszej kolejności 

koncentrować się będą działania samorządu województwa.   

Celem głównym Strategii jest: „Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych 

i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego 

drogą do poprawy jakości życia mieszkańców”. Cele strategiczne, wskazują przez, jakie 

obszary działań będzie realizowany cel główny: 

 Cel 1: Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje, jako 

przejaw budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej,  

 Cel 2: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, jako czynników: innowacyjności 

regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców,  

 Cel 3: Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-

przestrzennej, jako element budowania potencjału rozwojowego regionu,  
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 Cel 4: Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem 

środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych 

warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa. 

Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do roku 2020 definiuje cztery 

Subobszary, które są spójne ze Strategią Rozwoju Województwa – Podkarpackie 

2020, w następującym zakresie:  

 cel strategiczny Subobszaru 1. Szkolenie dzieci i młodzieży wpisuje się w Cel 2 

Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, 

 cel strategiczny Subobszaru 2. Infrastruktura sportowa wpisuje się w Cel 2 

Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, 

 cel strategiczny Subobszaru 3. Sport profesjonalny wpisuje się w Cel 2 Strategii 

Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, 

 cel strategiczny Subobszaru 4. Sport powszechny wpisuje się w Cel 2 Strategii 

Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (Projekt, 

9.04.2014 r.) 

Głównym  celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

2014-2020  jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych 

potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa.  

Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020: 

 Oś Priorytetowa I - KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA  

 Oś Priorytetowa II - CYFROWE PODKARPACKIE  

 Oś Priorytetowa III - CZYSTA ENERGIA 

 Oś Priorytetowa IV – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  

 Oś Priorytetowa V – INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA  

 Oś Priorytetowa VI – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA  

 Oś Priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY  

 Oś Priorytetowa VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA  

 Oś Priorytetowa IX – JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

 Oś Priorytetowa X – POMOC TECHNICZNA 

Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do roku 2020 jest spójna 

z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-

2020 w zakresie : cel strategiczny Subobszaru 2. Infrastruktura sportowa,  wpisuje się 

w cel szczegółowy (Poprawa dostępności i jakości regionalnej infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej) Priorytetu Inwestycyjnego 10.4 Inwestowanie 

w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności 
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i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Osi Priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.  

Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2015r. (Rzeszów, 2008 r.) 

Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2015r. określa następujące cele strategiczne:  

 Cel strategiczny 1: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju Rzeszowa 

jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury 

 Cel strategiczny 2: Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu 

bezpieczeństwa publicznego 

 Cel strategiczny 3: Rozwój i poprawa funkcjonowania systemu komunikacji 

i infrastruktury technicznej 

 Cel strategiczny 4: Ochrona i zagospodarowywanie walorów i zasobów 

środowiska  przyrodniczego i kulturowego 

 Cel strategiczny 5: Zagospodarowywanie terenu miasta w sposób racjonalny pod 

względem przestrzennym i architektonicznym 

Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do roku 2020 jest spójna ze Strategią 

Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2015r., w  zakresie celu strategicznego Subobszaru 2. 

Infrastruktura sportowa wpisuje się w Cel strategiczny 1 (Podsystem Miasta – 

Infrastruktura społeczna – Rekreacja, sport i turystyka – Cel szczegółowy : Rozwój bazy 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze lokalnym i ponadregionalnym) Strategii Rozwoju 

Miasta Rzeszowa do 2015r.. 

Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa 

na lata 2014–2020 

Dokument powstał w oparciu o analizę materiału źródłowego „Strategia Marki Rzeszów 

na lata 2009–2013” oraz „Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2009–2013” , 

a także strategicznych dokumentów o znaczeniu miejskim i wojewódzkim. 

Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do roku 2020 definiuje trzy 

Subobszary, które są spójne z Aktualizacją Strategii Marki Rzeszowa oraz 

Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014–2020., w następującym 

zakresie cele strategiczne Subobszaru 2. Infrastruktura sportowa , Subobszaru 3. Sport 

profesjonalny oraz Subobszaru 4. Sport powszechny wpisują się w zakres Programów 

i działań promocyjnych –rekomendacje 2014-2020 w zakresie grupy docelowej: 

mieszkańcy oraz potencjalni mieszkańcy, programu promocyjnego 2. Rzeszów – miejsce 

istotnych wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz działań promocyjnych: 1. Sportowa 

promocja, 2. Plenerowe imprezy sportowe, 3. Promocja wizualna podczas wydarzeń 

sportowych.  

 



„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku” 
 

 

133 | S t r o n a  

 

Szczegółową analizę spójności celów strategicznych Subobszarów Strategii Rozwoju 

Sportu Miasta Rzeszowa do roku 2020 z poszczególnymi dokumentami przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela 12 Analiza zgodności celów strategicznych Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do roku 2020 z dokumentami strategicznymi miasta 
Rzeszowa, województwa podkarpackiego i kraju 

                                 Strategia Rozwoju Sportu                  

                           Miasta Rzeszowa do roku 2020  

 

 

 

Dokumenty nadrzędne 

SUBOBSZAR 1. 

SZKOLENIE DZIECI I 
MŁODZIEŻY 

SUBOBSZAR 2. 

INFRASTRUKTURA 
SPORTOWA 

SUBOBSZAR 3. 

SPORT PROFESJONALNY 

SUBOBSZAR 4. 

SPORT POWSZECHNY 

Cel strategiczny 1.1. 
Wzrost poziomu zaplecza 

kadrowego dla sportu 
seniorskiego 

Cel strategiczny 2.1. 
Rozwój infrastruktury 
poprawiającej warunki 
uprawiania sportu na 

różnym poziomie 

Cel strategiczny 3.1. 
Wzrost poziomu 

sportowego sportowców 
uprawiających 

dyscypliny indywidualne 
i drużyn sportowych  

Cel strategiczny 4.1. 
Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców miasta 
poprzez sport 

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 

Priorytet 1. Popularyzacja sportu dla wszystkich X   X 

Priorytet 2. Wzrost poziomu wyników sportowych  X  X  

Priorytet 3. Rozwój infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej  

 X   

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWODZTWA – PODKARPACKIE 2020 

Cel 2: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 
jako czynników: innowacyjności regionu oraz 
poprawy poziomu życia mieszkańców 

X X X X 

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020 

Cel szczegółowy (Poprawa dostępności i jakości 
regionalnej infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej) Priorytetu Inwestycyjnego 10.4 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
Osi Priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i 
społeczna 

 X   
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                              Strategia Rozwoju Sportu                  

                       Miasta Rzeszowa do roku 2020  

 

 

 

Dokumenty  nadrzędne 

SUBOBSZAR 1. 

SZKOLENIE DZIECI I 
MŁODZIEŻY 

SUBOBSZAR 2. 

INFRASTRUKTURA 
SPORTOWA 

SUBOBSZAR 3. 

SPORT PROFESJONALNY 

SUBOBSZAR 4. 

SPORT POWSZECHNY 

Cel strategiczny 1.1. 
Wzrost poziomu zaplecza 

kadrowego dla sportu 
seniorskiego 

Cel strategiczny 2.1. 
Rozwój infrastruktury 
poprawiającej warunki 
uprawiania sportu na 

różnym poziomie 

Cel strategiczny 3.1. 
Wzrost poziomu 

sportowego sportowców 
uprawiających 

dyscypliny indywidualne 
i drużyn sportowych  

Cel strategiczny 4.1. 
Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców miasta 
poprzez sport 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 

Cel strategiczny 1: Tworzenie sprzyjających 
warunków dla rozwoju Rzeszowa jako 
atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz rozwoju szkolnictwa wyższego, 
nauki i kultury (Podsystemy Miasta – 
Infrastruktura społeczna – Rekreacja, sport i 
turystyka – Cel szczegółowy : Rozwój bazy 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze lokalnym i 
ponadregionalnym) 

 X   

AKTUALIZACJA STRATEGI MARKI RZESZOWA ORAZ PROGRAM PROMOCJI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2014–2020 

Programy i działania promocyjne –rekomendacje 
2014-2020 w zakresie grupy docelowej: 
mieszkańcy oraz potencjalni mieszkańcy w 
zakresie programu promocyjnego 2. Rzeszów – 
miejsce istotnych wydarzeń sportowych i 
kulturalnych oraz działań promocyjnych: 1. 
Sportowa promocja, 2. Plenerowe imprezy 
sportowe, 3. Promocja wizualna podczas wydarzeń 
sportowych. 

 X X X 
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7. Ogólna lista projektów realizujących cele strategiczne 
 

Projekty służące realizacji celu 1.1 .  

Projekt 1: Rozwijanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży:  

Subrojekt 1.1 Każde dziecko umie pływać; 

Subrojekt 1.2. Biegam bo lubię; 

Subrojekt 1. 3. Znam infrastrukturę sportowo-rekreacyjną mojego miasta. 

Projekt 2. Praktyczna realizacja projektów ministerialnych przez szkoły (np „Mały 

Mistrz”, „Multisport”). 

Projekt 3. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół 

podstawowych. 

Projekty służące realizacji celu 2.1. 

Projekt 1. Utworzenie komórki koordynującej wykorzystanie infrastruktury sportowej 

wraz z systemem elektronicznej ewidencji. 

Projekt 2. Inwentaryzacja obiektów infrastruktury sportowej.  

Projekt 3. Budowa miejskiej bursy sportowej. 

Projekt 4. Organizacja przychodni sportowej. 

Projekt 5. Centrum sportu młodzieżowego dyscyplin olimpijskich(kompleks sportowy). 

Projekty służące realizacji celu 3.1. 

Projekt 1. Utworzenie komórki ds. wydawnictw sportowych.  

Projekt 2. System stypendialny dla sportowców.  

Projekt 3 . Profesjonalna (instytucjonalna) promocja sportowców. 

Projekt 4. Podniesienie rangi plebiscytu na ” 10 najlepszych sportowców Podkarpacia”. 

Projekt 5. Kalendarz profesjonalnych imprez sportowych wysokiej rangi. 

Projekty służące realizacji celu 4.1.  

Projekt1. Program edukacyjny w szkołach - Aktywność fizyczna to zdrowie. 

Projekt 2. Organizacja imprez o charakterze współzawodnictwa rodzin. 

Projekt 3. Organizacja corocznej imprezy biegowej o charakterze masowym. 

Projekt 4. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej (ścieżki rowerowe, siłownie etc.). 

Projekt 5. Szkolenie animatorów sportu.   
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8. System wdrażania i monitorowania realizacji strategii 
 

Wdrażanie Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 Roku odbywać  się 

będzie poprzez realizację działań wspierających rozwój sportu zaplanowanych 

w dokumencie. Organem odpowiedzialnym za realizację Strategii jest Miasto Rzeszów, 

a w szczególności Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. 

Proces wdrażania Strategii powinien obejmować współpracę Urzędu Miasta 

z partnerami zarówno publicznymi jak i prywatnymi. Zasadniczą kwestią będzie 

współpraca z organizacjami o charakterze sportowym takie jak: kluby sportowe, 

stowarzyszenia, fundacje, związki sportowe, a także szkół wszystkich szczebli.  

 

SUBOOBSZARY CELE STRATEGICZNE PROJEKTY 
WSKAŻNIKI /  

WARTOŚCI 

1. SZKOLENIE 
DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

1.1. Wzrost poziomu 
zaplecza kadrowego 

dla sportu 
seniorskiego 

Projekt 1: Rozwijanie 
aktywności sportowej wśród 
dzieci i młodzieży: 
Subrojekt 1.1 Każde dziecko 
umie pływać; 
Subrojekt 1.2. Biegam bo 
lubię; 
Subrojekt 1.3. Znam 
infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną mojego miasta. 

1.1 Liczba dzieci 
objętych 

programem – 
200 

1.2 Liczba dzieci 
objętych 

programem – 
200 

1.3 Liczba dzieci 
które wezmą 

udział w 
konkursie - 100 
 

Projekt 2. Praktyczna 
realizacja projektów 
ministerialnych przez szkoły 
(np „Mały Mistrz”, 
„Multisport”). 

Liczba zrealizowanych 
projektów - 5 

Projekt 3. Organizacja 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla uczniów 
szkół podstawowych. 

Liczba 
zorganizowanych zajęć - 

20 

2. 
INFRASTRUKTURA 

SPORTOWA 

2.1.  Rozwój 
infrastruktury 
poprawiajacej 

warunki uprawiania 
sportu na różnym 

poziomie 

Projekt 1. Utworzenie 
komórki koordynującej 
wykorzystanie 
infrastruktury sportowej 
wraz z systemem 
elektronicznej ewidencji. 

Powołanie 
osoby/komórki –  

liczba 1  

Projekt 2. Inwentaryzacja 
obiektów infrastruktury 
sportowej. 

Raport z inwentaryzacji 
– szt. 1  

Projekt 3. Budowa miejskiej 
bursy sportowej. 

Budowa bursy – liczba 1  

Projekt 4. Organizacja 
przychodni sportowej. 
 

Liczba przychodni 
sportowych - 1 

Projekt 5. Centrum sportu 
młodzieżowego dyscyplin 
olimpijskich (kompleks 
sportowy). 
 

Liczba uwtworzonych 
centrów - 1 
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3. SPORT 
PROFESJONALNY 

3.1. Wzrost poziomu 
sportowego 
sportowców 

uprawiajacych 
dyscypliny 

indywidualne i 
drużyn sportowych 

Projekt 1. Utworzenie 
komórki ds. wydawnictw 
sportowych. 
 

Liczba osób/komórek  
- 1 

Projekt 2. System 
stypendialny dla 
sportowców. 
 

Opracowanie nowego 
systemu stypendialnego 

– szt.  1 

Projekt 3 . Profesjonalna 
(instytucjonalna) promocja 
sportowców. 
 

Liczba zrealizowanych 
działań promocyjnych - 

5 

Projekt 4. Podniesienie rangi 
plebiscytu na ”10 
najlepszych sportowców 
Podkarpacia”. 

Wzrost liczby 
artykułów w mediach 

na temat Plebiscytu 

Projekt 5. Kalendarz 
profesjonalnych imprez 
sportowych wysokiej rangi. 

Opracowanie 
kalendarza imprez. 
Liczba 1 sztuka na 

każdy rok 

4. SPORT 
POWSZECHNY 

4.1. Poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców 
miasta poprzez sport 

Projekt1. Program 
edukacyjny w szkołach - 
Aktywność fizyczna to 
zdrowie. 
 

Opracowanie programu 
edukacyjnego – szt. 1  

Projekt 2. Organizacja 
imprez o charakterze 
współzawodnictwa rodzin. 
 

Liczba 
zorganizowanych 

imprez – 5  

Projekt 3. Organizacja 
corocznej imprezy biegowej 
o charakterze masowym. 
 

Liczba 
zorganizowanych 

imprez – 5 

Projekt 4. Rozbudowa 
infrastruktury rekreacyjnej 
(ścieżki rowerowe, siłownie 
etc.). 
 

Ilość 
nowowybudowanych 

ścieżek rowerowych 20 
km, liczba nowych 

obiektów sportowych - 
3  

Projekt 5. Szkolenie 
animatorów sportu. 

Liczba osób, które 
ukończyły szkolenie - 

15 

 

Monitoring strategii będzie stałym procesem zapewniającym dostateczną ilość 

informacji na temat skuteczności realizacji działań zaplanowanych w dokumencie. 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa wyznacza osobę 

lub osoby, które będą odpowiedzialane za monitoring realizacji założeń Startegii. 

Monitoring Strategii będzie polegał na bieżącej weryfikacji stopnia realizacji 

zaplanowanych projektów oraz osiągnięcia wyznaczonych wskaźników, a także 

składania minimum raz w roku (w okresie grudniowym) raportu z realizacji założeń 

zwartych w dokumencie.   
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9. Plan rzeczowo – finansowy strategii 
 

SUBOOBSZARY CELE STRATEGICZNE PROJEKTY 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

1. SZKOLENIE 
DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

1.1. Wzrost poziomu 
zaplecza kadrowego 

dla sportu 
seniorskiego 

Projekt 1: Rozwijanie 
aktywności sportowej wśród 
dzieci i młodzieży:  
Subrojekt 1.1 Każde dziecko 
umie pływać; 
Subrojekt 1.2. Biegam bo 
lubię; 
Subrojekt 1. 3. Znam 
infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną mojego miasta. 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 2. Praktyczna 
realizacja projektów 
ministerialnych przez szkoły 
(np „Mały Mistrz”, 
„Multisport”). 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 3. Organizacja 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla uczniów 
szkół podstawowych. 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

2. 
INFRASTRUKTURA 

SPORTOWA 

2.1.  Rozwój 
infrastruktury 
poprawiajacej 

warunki uprawiania 
sportu na różnym 

poziomie 

Projekt 1. Utworzenie 
komórki koordynującej 
wykorzystanie 
infrastruktury sportowej 
wraz z systemem 
elektronicznej ewidencji. 
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 2. Inwentaryzacja 
obiektów infrastruktury 
sportowej.  
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 3. Budowa miejskiej 
bursy sportowej. 
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 4. Organizacja 
przychodni sportowej. 
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 5. Centrum sportu 
młodzieżowego dyscyplin 
olimpijskich (kompleks 
sportowy). 
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

3. SPORT 
PROFESJONALNY 

3.1. Wzrost poziomu 
sportowego 
sportowców 

uprawiajacych 
dyscypliny 

indywidualne i 
drużyn sportowych 

Projekt 1. Utworzenie 
komórki ds. wydawnictw 
sportowych.  
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 2. System 
stypendialny dla 
sportowców.  
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 3 . Profesjonalna 
(instytucjonalna) promocja 
sportowców. 
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 
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Projekt 4. Podniesienie rangi 
plebiscytu na ” 10 
najlepszych sportowców 
Podkarpacia”. 

Środki własne 

Projekt 5. Kalendarz 
profesjonalnych imprez 
sportowych wysokiej rangi. 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

4. SPORT 
POWSZECHNY 

4.1. Poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców 
miasta poprzez sport 

Projekt1. Program 
edukacyjny w szkołach - 
Aktywność fizyczna to 
zdrowie. 
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 2. Organizacja 
imprez o charakterze 
współzawodnictwa rodzin. 
  

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 3. Organizacja 
corocznej imprezy biegowej 
o charakterze masowym. 
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 4. Rozbudowa 
infrastruktury rekreacyjnej 
(ścieżki rowerowe, siłownie 
etc.). 
 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 

Projekt 5. Szkolenie 
animatorów sportu. 

Środki własne/środki 
pozyskane z dotacji 
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