
UCHWAŁA NR XLIII/1016/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5 czerwca 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz 857 z późn. 
zm. ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. 
zm.).)

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Przyjąć "Strategię Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 ”w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/411/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie "Kierunków 
działania miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej". 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Kierunki rozwoju sportu w Polsce

Kierunki rozwoju sportu w Polsce
Niemal od urodzenia człowiek przejawia naturalną potrzebę ruchu. Wszelkiego rodzaju ćwiczenia roz-
wijają somatyczne i motoryczne właściwości organizmu. Mają one wpływ na zdrowie psychofizyczne 
i warunkują prawidłowy rozwój człowieka. W dobie szybkiego rozwoju cywilizacji poważnym zagro-
żeniem staje się ekspansja chorób cywilizacyjnych. Aktywność fizyczna jest już nie tylko naturalną 
potrzebą, ale również działaniem profilaktycznym. Pozwala w znacznym stopniu ustrzec się przed 
wieloma chorobami. Dlatego też rozwój sportu jest już nie tylko elementem prawidłowego funkcjo-
nowania społeczeństwa czy też wartościową formą spędzania czasu wolnego. Jest przede wszystkim 
narzędziem przeciwdziałania wobec współczesnych zagrożeń zdrowia człowieka. Nakłady poniesione 
dziś na rozwój sportu, na edukację sportową i promowanie dobrych nawyków aktywności fizycznej są 
nakładami skierowanymi na promowanie zdrowego i sprawnego społeczeństwa. 

Sport jest składową polityki społecznej nowoczesnego państwa. Stymuluje wiele gałęzi gospodarki. 
Tworzy swoisty rynek pracy. Dzięki swojej specyfice jest istotnym czynnikiem kształtowania zdro-
wia, rozwijania nawyków i zachowań prozdrowotnych, a także wartościową formą spędzania wolnego 
czasu. Z tych względów państwo jest żywotnie zainteresowane rozwojem i upowszechnieniem sportu. 
W 2007 roku Ministerstwo Sportu przygotowało przyjętą przez Radę Ministrów „Strategię rozwoju 
sportu w Polsce do roku 2015”, w której określone zostały priorytety i jednoznaczna wizja rozwojowa, 
z której wynika, że „sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym syste-
mie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym 
zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego”1. 

W  „Strategii rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku”, której głównym celem strategicznym jest 
„Aktywne i Sprawne Społeczeństwo”, wyznaczone zostały trzy priorytety określające jednocześnie 
pola działania państwa:

    Priorytet I  –  Popularyzacja sportu dla wszystkich

    Priorytet II –  Wzrost poziomu wyników sportowych

    Priorytet III –  Rozwój infrastruktury sportowo–rekreacyjnej

Każdemu z priorytetów przypisane zostały konkretne zadania. Po czterech latach od wprowadzenia 
„Strategii” widoczne są efekty tych działań. Są to z jednej strony akcje promujące aktywność fizyczną, 
jak prowadzona od października 2011 roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Ogólnopolska 
Kampania Społeczna „Siła od…ruchu”. Z drugiej strony są to także konkretne inwestycje infrastruktu-
ralne będące często wspólnym zadaniem państwa i samorządu. Wśród nich wymienić można Program 

1 Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Sportu, s. 3
http://www.msport.gov.pl/fs/paragraph_download/download_file/433/815Finalna_strategia-_12_01.doc_2.pdf

Wstęp
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Zgodność z dokumentami prawnymi oraz strategicznymi

„Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony w 2007 roku. Program ten zakłada budowę ogólnodostęp-
nych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej 
gminie na terenie całego kraju. Inwestycje te częściowo dotowane są przez państwo, co jest zachętą 
dla samorządu do ich realizacji. W efekcie do dziś powstało ponad 2600 tego typu obiektów sporto-
wych, w tym 175 na terenie województwa śląskiego i dwa w Katowicach2.

Działania podejmowane przez państwo w zakresie rozwoju sportu są jednocześnie wytycznymi 
kierunków w tej dziedzinie na terenie województwa czy gminy. Każda jednostka samorządu tery-
torialnego posiada swoją specyfikę i uwarunkowania, które stanowią o jej wyjątkowości również 
w  zakresie sportowych zainteresowań mieszkańców. Niemniej ważne jest, aby „Strategia rozwoju 
sportu w Katowicach do 2022 roku” korelowała z działaniami na poziomie województwa i kraju. Jest 
to istotne z dwóch powodów. Po pierwsze rodzi możliwość wykorzystania narzędzi stworzonych przez 
państwo dla rozwoju sportu, a po drugie przy zachowaniu specyfiki charakterystycznej dla Katowic 
powoduje, że działania na terenie miasta są zbieżne z priorytetami na wyższym poziomie admini-
stracji terytorialnej – dzięki temu są z nimi spójne w myśl zasady „od ogółu do szczegółu”.

Zgodność z dokumentami prawnymi oraz strategicznymi
na poziomie miasta, województwa i kraju
Kluczową podstawę prawną dla Strategii Rozwoju Sportu w Katowicach do 2022 roku tworzą:

 ˽ Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 z późniejszymi zmianami i ustawa o samorządzie 
powiatowym z 5 czerwca 1998 (Katowice są miastem na prawach powiatu),

 ˽ Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 roku.

Zgodnie z Art. 7 pkt.1 ust.10 ustawy o samorządzie „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 
do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (…) kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”3. Wiele zmian w zakresie możliwości 
podejmowania działań prorozwojowych przez samorząd terytorialny wprowadziła ustawa o sporcie 
z 25 czerwca 2010 roku. Wynika z niej między innymi, że „Tworzenie warunków, w tym organizacyj-
nych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego”4. 

Od samorządu zależy też tryb i warunki finansowania sportu, a także chęć dotowania klubu spor-
towego. Nowa ustawa zastąpiła dwa inne akty prawne: ustawę o kulturze fizycznej oraz ustawę 
o sporcie kwalifikowanym. W odniesieniu do samorządu wprowadziła ona bardziej przejrzyste zasady 
dotowania sportu.

Niniejsza Strategia zgodna jest z istniejącymi dokumentami strategicznymi, które odnoszą się do roz-
woju sportu w wymiarze ogólnopolskim, i wojewódzkim. Są to:

 ˽ „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku”, opracowana przez Ministerstwo Sportu,

 ˽ Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego,

2 www.orlik2012.pl

3 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/#ftn3

4 Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, Art. 27 pkt. 1
http://pza.org.pl/download/333908.pdf
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Zgodność z dokumentami prawnymi oraz strategicznymi

 ˽ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,

 ˽ Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 20205,

 ˽ „Katowice 2020” Strategia Rozwoju Miasta,

 ˽ Strategia Promocji Katowic6, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania wielkich imprez sportowych 
do promocji miasta.

W pracach nad „Strategią rozwoju sportu w Katowicach do 2022 roku” wykorzystano także doku-
menty Unii Europejskiej, zwłaszcza „Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej”7 z 2008 roku.

Uwaga terminologiczna. Nazewnictwo i terminologia powiązana ze sportem, aktywnością fizyczną, 
rekreacją i czynnym wypoczynkiem nie posiada jednolitych standardów. Ustawa o sporcie z 25 czerwca 
2010 (Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857, nr 151, poz. 1014) posługuje się następującą definicją sportu:

 ˽ Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizo-
wane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosun-
ków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

 ˽ Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Ustawa nie posługuje się pojęciem „rekreacja” ani „czynny wypoczynek”, ale wyraźnie rozróżnia dwie 
formy aktywności fizycznej:

 ˽ ruch, aktywność, rekreację, czynny wypoczynek – czyli działania podejmowane w  celu „wypraco-
wania lub poprawienia kondycji fizycznej i psychicznej” oraz

 ˽ działania podejmowane w celu „osiągnięcia wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

Dokument poświęcony rozwojowi sportu powinien wyraźnie rozróżniać te dwie sfery aktywności 
fizycznej – jedną podejmowaną dla własnego zdrowia i satysfakcji i drugą, którą można nazwać „spor-
tem licencjonowanym” lub „sportem profesjonalnym”. Dla potrzeb niniejszego opracowania używany 
będzie termin „sport wyczynowy”. Inne określenia, np. sport profesjonalny pojawiają się tylko w przy-
padku cytatów i przytaczania treści innych dokumentów8.

5 Dokument przyjęty uchwałą sejmiku nr IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2013r. Dokument ten wymienia następujące przed-
sięwzięcia: wsparcie sportowców i szkoleniowców, śląskie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, promocję uprawiania sportu 
latem i zimą, e-portal informacyjny o ofercie sportowej, rozbudowę infrastruktury i kontynuowanie budowy Stadionu 
Śląskiego. Przedsięwzięcia zawarte w niniejszym dokumencie są  (por. rozdział „Wizja, cele i przedsięwzięcia rozwojowe 
sportu w mieście Katowice”) są w pełni zgodne z kierunkami działań na szczeblu regionalnym.

6 Przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r.

7 Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpły-
wającą pozytywnie na zdrowie, Czwarty projekt skonsolidowany, zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport i Zdrowie” 
na zabraniu w dniu 25 września 2008 r.
http://msport.gov.pl/fs/paragraph_download/download_file/365/Wytyczne_UE_dotyczace_aktywnosci_fizycznej.pdf

8 W badaniach ankietowych używano określenia „profesjonalny”, pilotaż wykazał, że jest ono lepiej rozumiane 
przez respondentów niż „wyczynowy”.
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1.1. Źródła danych

1.1. Źródła danych
Poniższa diagnoza oparta została na zasadzie triangulacji metodologicznej i wykorzystania różnych 
źródeł danych. Wykorzystano:

 ˽ Badania własne o charakterze ilościowym. Na losowej próbie 1000 mieszkańców Katowic. Raport 
z badań przekazany do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice;

 ˽ Badania własne o charakterze jakościowym. W ramach tych badań odbyto 5 warsztatów (z przed-
stawicielami: sportu wyczynowego, sportu szkolnego, sportu akademickiego, sportu niepełno-
sprawnych, samorządu), przeprowadzono kilkanaście indywidualnych wywiadów pogłębionych 
z  przedstawicielami klubów i organizacji sportowych (w tym sportu niepełnosprawnych), środo-
wiska naukowego, środowiska nauczycielskiego, uzyskano opinie pisemne specjalistów z zakresu 
sportu. Wyniki opracowano w formie raportu przekazanego do Zamawiającego;

 ˽ Analizę źródeł wtórnych. Wykorzystano akty prawne, dokumenty strategiczne różnego typu, 
materiały statystyczne, kwerendy i spisy, strony internetowe, raporty.

Diagnoza stanu sportu 
w mieście Katowice
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1.2. Podstawowe informacje o mieście Katowice

1.2. Podstawowe informacje o mieście Katowice
Ogólna charakterystyka obszaru, walory przyrodniczo-rekreacyjne, zasoby 
i walory naturalne
Katowice leżą na południu Polski na 50°15’ szerokości geograficznej północnej i 19°01’ długości geo-
graficznej wschodniej. Rozciągłość południkowa miasta wynosi 18,6 km, a równoleżnikowa 16,7 km. 
Miasto położone jest na południu Wyżyny Śląskiej i wchodzi w obręb Płaskowyżu Bytomsko-
Katowickiego. Teren miasta odznacza się bardzo urozmaiconą rzeźbą, a różnice wysokości względ-
nych przekraczają 110 m. Pod względem geologicznym Katowice położone są na Wyżynie Katowickiej, 
która jest częścią Wyżyny Śląskiej. Teren ten jest rozległym obszarem zbudowanym z fałdów i obni-
żonym względem otoczenia (synklinorium), rozciągającym się na obszarze o powierzchni 5 400 km2 
w kształcie trójkąta. Jego wierzchołki wyznaczają: Tarnowskie Góry, Ostrawa i Kraków.

W klimacie Katowic zaznacza się przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Najczęściej 
napływa tu powietrze polarnomorskie. Wiatry wieją przede wszystkim z kierunku zachodniego. 
Charakterystyczne są wiatry słabe, o prędkości nie przekraczającej 2 m/s. Duże zapylenie jest przy-
czyną znacznego zachmurzenia i podwyższonych sum opadów. Średnioroczny opad w Katowicach 
wynosi 723 mm. Przez Katowice biegnie dział wodny pomiędzy Wisłą a Odrą, przy czym do dorze-
cza Odry należy środkowo-zachodnia część miasta (21%) odwadniana przez Kłodnicę ze Ślepiotką 
i Potokiem Kokociniec. Do dorzecza Wisły należy 79% powierzchni miasta.

1⁄3 powierzchni miasta to silnie przekształcone tereny zurbanizowane, na które składają się tereny 
zabudowy mieszkaniowej – 12%, komunikacji i transportu – 12,5% oraz tereny przemysłowe – 8,5%. 
Tereny zielone stanowią 2/3 powierzchni miasta. 55% powierzchni przypada na tereny otwarte (lasy 
i użytki rolne) oraz 7,5% na obszary tzw. zieleni urządzonej. W granicach administracyjnych Katowic 
znajduje się prawie 6 600 ha lasów, w tym ponad 6 300 ha gruntów zalesionych. 

Katowice z lotu ptaka
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1.3. Położenie komunikacyjne

Z punktu widzenia Strategii kluczowe są trzy elementy:

 ˽ Duża ilość terenów zielonych w południowej części miasta wraz z Doliną 3 Stawów i Lasami 
Murckowskimi, a także podobne tereny w sąsiedztwie Katowic;

 ˽ Układ przestrzenny miasta powodujący jego podział na pięć zespołów dzielnic: śródmiejskich, 
północnych, zachodnich, wschodnich, południowych, w których ogniskuje się aktywność miesz-
kańców, szczególnie w zakresie rekreacji i wypoczynku. W kontekście możliwości przemieszczania 
się dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców jest autostrada dzieląca miasto na część pół-
nocną i południową;

 ˽ Ogólny klimat Polski, powodujący, że rekreacja na świeżym powietrzu jest wyraźnie sezo-
nowa – okres wiosenno-letni obejmujący maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, oraz okres 
jesienno-zimowy.

1.3. Położenie komunikacyjne
Katowice – serce ponad dwumilionowej aglomeracji, stolica województwa śląskiego, położone są 
na przecięciu głównych europejskich szlaków komunikacyjnych. W pobliżu centrum przebiega auto-
strada A4, a nieopodal powstaje autostrada A1. Miasto ma dogodne połączenie drogowe z międzyna-
rodowym Portem Lotniczym „Katowice-Pyrzowice”, przeżywającym dynamiczny rozwój i obsługują-
cym już półtora miliona podróżnych rocznie dzięki kilkunastu połączeniom z największymi miastami 
Europy. W dzielnicy Muchowiec znajdującej się w centrum Katowic istnieje lotnisko przystosowywane 
aktualnie do obsługi małego ruchu lotniczego, głównie biznesowego.

Dzisiejsze nowoczesne oblicze Katowic jest zasługą konsekwentnej polityki prowadzonej przez 
władze miasta przez ostatnie lata, wykorzystującej jego doskonałą lokalizację, a także istniejący 
potencjał gospodarczy, administracyjny i intelektualny, którego zaplecze tworzy niemal pięćdziesiąt 
regionalnych uczelni wyższych i duża1 liczba studentów.

Elementem korzystnie wpływającym na perspektywy rozwojowe jest położenie miasta w sercu 
ogromnego, zurbanizowanego obszaru tworzonego przez szesnaście miast z blisko trzema milionami 
mieszkańców. Zachodzące dziś przemiany – realizacja projektów przebudowy centrum i kilku kwar-
tałów, liczne inwestycje – wskazują, że Katowice czekają dalsze lata ekonomicznego i społecznego 
rozwoju.

Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w przebudowie struktury miasta nie byłyby możliwe bez 
ogromnych nakładów w infrastrukturę transportową, a zwłaszcza w budowę i remonty setek kilo-
metrów nawierzchni drogowych. Na wyróżnienie w tej dziedzinie zasługuje realizacja Drogowej Trasy 
Średnicowej, czyli drogi ekspresowej łączącej największe miasta aglomeracji i będącej jej komunika-
cyjnym kręgosłupem. W Katowicach wciąż wytyczane są nowe ulice, łączące główne zmodernizo-
wane arterie z nowymi osiedlami mieszkaniowymi i wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi. 

1 W 2011 r. w województwie działało 45 szkół wyższych (3 uniwersytety, 4 wyższe szkoły techniczne, 13 wyższych szkół 
ekonomicznych, 2 wyższe szkoły pedagogiczne, akademia wychowania fizycznego, 2 wyższe szkoły artystyczne, wyższa 
szkoła teologiczna i 19 innych szkół wyższych) oraz 47 jednostek zamiejscowych, stanowiących łącznie ponad 11% wszyst-
kich szkół wyższych w Polsce. W tym roku na śląskich uczelniach studiowało 170,2 tysiące studentów (z tego w subregionie 
środkowym, obejmującym Katowice, ponad 121 tysięcy), którzy stanowili 10% wszystkich studentów w kraju.
Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego na potrzeby aktualizacji Strategii (marzec 2013), Regionalne Centrum 
Analiz Strategicznych, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego
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1.4. Struktura ludności i trendy demograficzne

Dzięki temu miasto staje się z roku na rok coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców i zachęca do osie-
dlania się w swoich granicach.

Katowice należą do grupy miast z najniższą stopą bezrobocia. Na koniec marca 2012 wyniosło ono 
zaledwie 5,7%2, natomiast w województwie śląskim wyniosło ok. 10%. Ten fakt ma znaczenie w 
odniesieniu do rozwoju sportu, sportowej aktywności mieszkańców, która często wiąże się z kosz-
tami. W tym kontekście trudna sytuacja materialna mieszkańców nie jest zagrożeniem dla rozwoju 
sportu, choć z drugiej strony mieszkańcy województwa śląskiego, w tym katowiczanie, nie wydają 
zbyt wiele pieniędzy na sport. Jedynie 9% zdeklarowało, że wydaje na ten cel miesięcznie ok. 100 zł3.

1.4. Struktura ludności i trendy demograficzne
W Katowicach mieszka obecnie ponad 290 tysięcy stałych mieszkańców, a w czasie trwania roku aka-
demickiego przybywa dodatkowo 80 tysięcy studentów4. Liczba stałych mieszkańców wciąż wykazuje 
tendencje malejące. Najważniejszych przyczyn zmniejszania się liczby mieszkańców Katowic należy 
upatrywać w niżu demograficznym i migracji ludności poza miasto. Coraz częściej osoby poszukujące 
nowego domu osiedlają się w pobliżu dużego miasta lub na jego przedmieściach. Długofalowa pro-
gnoza przewiduje, że do 2030 roku w Katowicach liczba mieszkańców będzie się zmniejszać, a niemal 
25% z nich będzie miało powyżej 60 lat5.

Wymienione tendencje mają znaczenie dla rozwoju sportu. Z jednej strony umożliwiają udostępnie-
nie szkolnej bazy sportowej nie tylko uczniom, ale też pozostałym chętnym, którzy poza godzinami 
zajęć lekcyjnych chcą z niej korzystać. Z drugiej strony wskazują, że tworzenie jak najlepszych warun-
ków do uprawiania sportu i rekreacji może być elementem przeciwdziałającym opisanym trendom 
i przyciągającym nowych mieszkańców do Katowic.

2 Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów wg danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach (sprawozdanie marzec 2013 r.)

3 Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do Roku 2020, Założenia Programowe, s. 11

4 http://www.convention.katowice.eu/?page=katowice-podstawowe-informacje

5 Dane pochodzą z opracowania J. Runge, I. Kantor-Pietraga, R. Krzysztofik, Kurczenie się miast konurbacji katowickiej 
w świetle modelu urbanizacji, materiały konferencyjne z: Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rozwój społeczno-

-gospodarczy oraz rynek pracy miast i regionów, Dąbrowa Górnicza 14 IX 2011. Autorzy pracują na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, 
badania prowadzono w ramach projektu Shrink Smart.
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1.5. Obiekty sportowe

1.5. Obiekty sportowe
Na możliwości rozwoju sportu zdecydowany wpływ ma baza obiektów strategicznych dla uprawiania 
określonych dyscyplin w sportach kwalifikowanych, jak również zaplecze rekreacyjno-sportowe, które 
umożliwia utrzymanie aktywności fizycznej. Katowicka baza obiektów sportowych opiera się na kilku 
głównych filarach. Kluczową instytucją zarządzającą obiektami sportowymi jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Ponadto częścią bazy sportowej zarządzają katowickie placówki oświatowe, uczel-
nie wyższe oraz kluby i stowarzyszenia sportowe.

RODZAJ OBIEKTU
ZARZąDCA / WłAŚCICIEL

OgółeM
miasto oświata

uczelnie 
wyższe

kluby 
sportowe

firmy 
prywatne

hale 
widowiskowo-sportowe

1 1

stadiony piłkarskie 6 2 8
stadiony 
lekkoatletyczne

1 1

boiska 18 130 4 152
sale gimnastyczne 2 159 7 7 175
lodowiska 2 2
hale sportowe 4 4 5 1 14
kąpieliska 7 7
kryte pływalnie 
o dł. 25 m

4 2 1 7

kryte pływalnie 
mniejsze

1 8 7 16

korty tenisowe 22 2 33 57
korty squash 1 14 15
ośrodki sportów 
konnych

3 3

tory deskorolkowe 3 3
siłownie 9 11 20
kręgielnie 2 2
trasy rowerowe 9 9
strzelnice 1 1 1 3
boiska do petanque 2 2
lotniska sportowe 1 1
centra wspinaczkowe 1 2 3
PODSUMOWAnIe 86 306 20 0 89 501

Tab. 1 Baza obiektów sportowych w Katowicach. Stan na maj 2013 r.

 ˽ Lista obiektów sportowych została zestawiona na podstawie spisu z natury oraz, w przypadku 
obiektów szkolnych, na podstawie danych Wydziału Edukacji UM Katowice.

 ˽ GUS w swojej statystyce posługuje się kategorią „boiska do gier wielkich”. Ponieważ w Katowicach 
nie ma boisk: rugby, hokeja na trawie oraz do baseballa/softballa, w praktyce „boiska do gier wiel-
kich” oznaczają stadiony i boiska piłkarskie z nawierzchnią naturalną i syntetyczną.

 ˽ W budowie znajduje się hala sportowa o wymiarach 44 x 22 m w Gimnazjum nr 16. Ponieważ pla-
nowany czas zakończenia budowy to jesień 2013 r., zaliczono ją jako istniejącą w rubryce „oświata”.
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1.5. Obiekty sportowe

 ˽ Jako kąpieliska ujęto te, które w sezonie letnim są nadzorowane przez ratowników wodnych.

 ˽ Do rozgrywania zawodów sportowych przystosowane są baseny 25 m na AWF oraz w Pałacu 
Młodzieży (widownia, wyposażenie).

 ˽ 33 korty prywatne znajdują się w 5 miejscach: korty im. Jędrzejowskiej (ul. Astrów) – 10 kortów, 
Wzgórze Wandy – 7 kortów, Śląskie Towarzystwo Sportowe (ul. Ceglana) – 5 kortów, osiedle 
Bażantowo – 3 korty, Giszowieckie Towarzystwo Sportowe (ul. Pszczyńska) – 8 kortów.

 ˽ Siłownie prywatne – według stanu z 31 grudnia 2012 r. Stan ten często ulega zmianie.

 ˽ Korty do squasha – 2 MPGK, 4 – osiedle Bażantowo, 4 – ul. Ceglana, 4 – OSC COB, 1 – AWF  (są to 
obiekty całoroczne).

Pełen spis obiektów sportowych ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 15



15

1.6. Kluczowe obiekty sportowe w mieście

1.6. Kluczowe obiekty sportowe w mieście
Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” 
przy Al.  Korfantego 35 (obiekt w zarządzie 
MOSiR). Obiekt ten jest prestiżowym miejscem 
w  Katowicach, w którym można rozgrywać 
imprezy sportowe rangi światowej. Odbywają 
się tam również duże przedsięwzięcia kulturalne 
i gospodarcze.

Obiekt składa się z:

 ˽ hali głównej sportowo-widowiskowej, w  któ-
rej można organizować wielkie imprezy 

– w  zależności od konfiguracji hala może 
pomieścić ponad 11 tys. osób;

 ˽ lodowiska krytego, całorocznego o wymiarach 
tafli 30 x 60 m z widownią na maksymalnie 
1182 osoby;

 ˽ małej hali 44 x 22 m z widownią na 362 osoby;

 ˽ siłowni 11,3 x 11,3 m;

 ˽ basenu rekreacyjnego 15 x 8 m, z dwoma sau-
nami, biczami i masażem wodnym;

 ˽ hotelu z 30 pokojami (59 miejsc noclegowych) 
i zapleczem gastronomicznym.

W obiekcie kończy się kolejny etap remontu 
związany z poprawą standardu, dopasowaniem 
go do współczesnych wymagań dotyczących 
funkcjonalności widowni oraz poprawą wyglądu 
zewnętrznego. Całkowity koszt realizacji zadania 
ma wynieść ok. 170 mln. zł.

Obiekt jest kompleksem sportowym o podwójnej 
funkcji. Lodowisko, mała hala i basen mogą słu-
żyć powszechnemu uprawianiu sportu, natomiast 
hala główna przeznaczona jest do organizacji 
wielkich imprez sportowych i widowiskowych. Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”

© UM Katowice
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1.6. Kluczowe obiekty sportowe w mieście

Stadiony6

Stadion Miejski gKS Katowice przy ul. Bukowej 1 
(obiekt w zarządzie MOSiR).Jest wykorzystywany 
do rozgrywek piłkarskich klubu GKS Katowice. 
Od  2009 roku trwa jego modernizacja, obiekt 
będzie przystosowany do odbywania zawodów 
klasy międzynarodowej i zostanie przekształ-
cony na podstawie przygotowywanego projektu w 
piłkarski kompleks 4 kategorii UEFA obejmujący 
płytę główną, kilka boisk treningowych, zaple-
cze, parkingi itp. Obecnie istnieją: boisko główne 
105 x 68 m i dwa boiska boczne 100 x 64 m oraz 
92 x 57 m.

6 Stadion to konstrukcja, budowla służąca do rozgry-
wania zawodów sportowych. Jest to najczęściej otwarta 
budowla, wyposażona w miejsca dla widzów usytuowane 
amfiteatralnie. Chociaż pierwotne przeznaczenie stadionu 
to rozgrywanie zawodów piłkarskich, obecnie służy także 
do organizacji różnego rodzaju imprez komercyjnych czy 
widowiskowych.  Można mówić o dwóch rodzajach stadio-
nów. Pierwsze to stadiony jednofunkcyjne, drugie – wielo-
funkcyjne. Stadiony jednofunkcyjne są przeznaczone do 
uprawiania jednego, określonego sportu. Przykład takiego 
stadionu to stadion piłkarski. Stadiony wielofunkcyjne 
natomiast pozwalają na uprawianie więcej niż jednej dyscy-
pliny sportu.
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1.6. Kluczowe obiekty sportowe w mieście

Stadion KS Murcki–Kostuchna górnik. Przy 
ul.  Boya-Żeleńskiego 96 znajduje się stadion 
piłkarski z naturalną nawierzchnią trawiastą  
o  wymiarach 103 x 67 m administrowany przez 
Klub MK Górnik Katowice. Przy stadionie znajduje 
się boisko treningowe ze  sztuczną nawierzch-
nią trawiastą, o wymiarach 90x52m i pełnym, 
nowoczesnym zapleczem sanitarno-socjalnym. 
Stadion oddany do użytku w  2011 roku po prze-
prowadzonej w latach 2010-2011 modernizacji. 
Obiekt w zarządzie MOSiR.

Stadion KS Rozwój przy ul. Zgody 28. Kompleks 
piłkarski obejmujący: boisko główne 105 x 68 m, 
z  widownią na ok. 2400 osób, naturalną 
nawierzchnią trawiastą, płytą treningową 
90 x 60 m, drugą płytą treningową (w budowie) 
95 x 63 m i pełnym zapleczem sanitarno-socjal-
nym. Obiekt jest zarządzany przez klub sportowy 
KS Rozwój Katowice.

Ośrodek Sportowy „Podlesianka” przy 
ul.  Sołtysiej 25 (obiekt w zarządzie MOSiR). 
Obiekt składa się z boiska piłkarskiego o wymia-
rach 105  x  65  m, zaplecza sanitarno-socjalnego, 
boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią 
i oświetleniem o wymiarach 90  x  65m, wielo-
funkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią 
o wymiarach 37,1 x 32,5 m, w tym dwóch kortów 
tenisowych7, zadaszonej trybuny z siedziskami, 
zadaszonej estrady oraz z dwukondygnacyjnego 
budynku. Obiekt zmodernizowany w latach 
2010/2011.

7 Wszystkie korty tenisowe, mają standardowy wymiar 
23,77 m (długość) x 10,97 m (szerokość, z rękawami do gry 
deblowej) i wybiegami – tylnymi 6,4  m oraz bocznymi 
3,65 m.

Stadion KS Murcki-Kostuchna górnik
© UM Katowice

Stadion KS Rozwój
© UM Katowice

Ośrodek Sportowy „Podlesianka”
© UM Katowice
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Obiekt piłkarski „Rapid” przy ul. Grażyńskiego 51 
(obiekt w zarządzie MOSiR). Zmodernizowany 
w 2006 roku. Składa się z dwóch oświetlonych 
boisk piłkarskich: boiska pełnowymiarowego 
posiadającego trybuny o wymiarach 105 x 68 m 
oraz mniejszego boiska treningowego o wymia-
rach 51  x  34  m. Oba boiska posiadają sztuczną 
nawierzchnię trawiastą oraz oświetlenie pozwa-
lające na prowadzenie treningów, zajęć i rozgry-
wek do późnych godzin wieczornych.

Ośrodek Sportowy „Hetman” przy ul. Siwka  2 
(obiekt w zarządzie MOSiR).Oświetlone 
boisko piłkarskie pełnowymiarowe 100  x  64  m 
ze  sztuczną nawierzchnią trawiastą, boisko 
treningowe do gry w piłkę nożną z syntetyczną 
nawierzchnią trawiastą o wymiarach 46 x 28 m, 
boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliureta-
nowej do gry w koszykówkę i siatkówkę 28 x 26 m, 
2 korty tenisowe, siłownia, nowoczesny budynek 
stanowiący zaplecze sanitarno-socjalne. Obiekt 
oddany do użytku w 2010 roku, po modernizacji 
w 2009 roku.

Kompleks boisk przy Ośrodku Sportowym 
„Szopienice”8, ul. 11 listopada 16. Składający się 
z dwóch piłkarskich boisk ze sztuczną nawierzch-
nią trawiastą, jedno oświetlone z widownią 
(boisko główne 100  x  68  m, boisko boczne 
100 x 50 m), dwóch kortów tenisowych i zaplecza 
sanitarno-socjalnego.

Kompleks boisk przy Ośrodku Sportowym 
„Kolejarz” przy ul. Afreda. Boisko główne: 
105  x  68  m, boisko treningowe: 75  x  45  m oraz 
zaplecze socjalne (szatnie, łazienki itp.).

Stadion lekkoatletyczny Akademii Wychowania 
Fizycznego przy ul. Kościuszki 84 z sześcioto-
rową bieżnią lekkoatletyczną, rzutniami i skocz-
niami oraz budynkiem administracyjno-socjalno-

-sanitarnym. Widownia na 1400 osób. Obiekt po 
modernizacji dokonanej w 2008 roku.

8 W ośrodku tym znajduje się także hala sportowa.

Ośrodek Sportowy „Hetman”
© UM Katowice

Obiekt piłkarski „Rapid”
© UM Katowice

Kompleks boisk przy OS „Szopienice”
© UM Katowice

Stadion lekkoatletyczny AWF
© UM Katowice
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Boiska9

Jako boiska traktowane są obiekty mające głów-
nie charakter treningowy, nie przeznaczone 
do  rozgrywek, a raczej do rekreacji, rozrywki, 
zajęć sportowych. Ogólnodostępnych (poza bazą 
szkolną) obiektów tego typu jest w Katowicach 
10 (w tym 2 kompleksy „Moje boisko” Orlik 201210  

– ul. Gliwicka, przy MDK oraz przy kąpielisku 
Bugla, ul. Żeliwna). Trwają prace przy odbudowie 
boiska przy nowo wyremontowanej hali sporto-
wej „Kolejarz” przy ul. Alfreda.

W zarządzie MOSiR znajdują się następujące 
obiekty:

Ośrodek Sportowy „Słowian”, ul. 1 Maja 99. 
Powstały w 2003 r., stanowiący kompleks boisk 
(oświetlone do piłki nożnej 44 x 28,5 m, wielofunk-
cyjne 38 x 18 m, do koszykówki 26 x 14 m, 2 korty 
i siłownia z zapleczem sanitarno-socjalnym.

Boiska „Pod Młynem”, ul. Pod Młynem. 
Powstałe w 2002 r., ogólnodostępne wielofunk-
cyjne (do piłki ręcznej 36 x 20 m oraz do siatkówki 
i koszykówki 26 x 14 m).

Boisko „Murcki”, ul. Samsonowicza/Mruczka, 
ogólnodostępne wielofunkcyjne, modernizacja 
2010 r., obiekt z nawierzchnią asfaltową, składa 
się z boisk do piłki ręcznej 36 x 20 m oraz boiska 
do koszykówki 21 x 12 m.

Boisko Sportowe, ul. Grabskiego. 44  x  22  m, 
ogólnodostępne wielofunkcyjne, kort tenisowy;  
zmodernizowane w 2010 r.

9 Regulaminowe wymiary boisk do gier zespołowych to: 
piłka ręczna 40 x 20 m (plus 2 x 1,1 m na długość, na bramki), 
koszykówka 28 x 15 m (w niższych klasach rozgrywkowych 
26 x 14 m), siatkówka 18 x 9 m (plus wybiegi boczne 3-5 m 
oraz wybiegi tylne 3-8 m).

10 Boiska Orlik mają standardowe wymiary – boisko 
do piłki nożnej 62 x 30 m, boisko wielofunkcyjne 30 x 20 m.

Orlik przy kąpielisku Bugla
© UM Katowice

Ośrodek Sportowy „Słowian”
© UM Katowice

Boisko sportowe przy ul. grabskiego
© UM Katowice
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Boisko Sportowe, ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej.
Do piłki nożnej z zapleczem sanitarno-socjalnym, 
oświetlone, ogólnodostępne. Nawierzchnia ze 
sztucznej trawy, wymiar 44 x 22 m.

Boisko Sportowe, ul. Kijowska. Z nawierzchnią 
poliuretanową o wymiarach 44  x  26  m, ogólno-
dostępne wielofunkcyjne. Oddane do użytku 
w 2011 roku.

Boisko wielofunkcyjne, ul. Dudy-Gracza. Boisko 
asfaltowe o wymiarach 24 x 11 m.

Lodowiska
W mieście znajdują się 2 kryte lodowiska: 
w  hali „Spodek” (opisanej wyżej) oraz „Jantor”, 
przy ul. Nałkowskiej 10 (obiekt w zarządzie 
MOSiR). Obiekt „Jantor”, zmodernizowany 
został w  2004  r., oprócz całorocznego lodowi-
ska z widownią na 1400 miejsc posiada siłownię 
i  gabinet odnowy biologicznej. Lodowiska mają 
standardowe wymiary 30 x 60 m.

W okresie zimowym wykorzystywane są 
zewnętrzne lodowiska miejskie.

Boisko sportowe przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej
© UM Katowice

Boisko sportowe przy ul. Kijowskiej
© UM Katowice

Lodowisko „Jantor”
© KS Naprzód Janów
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Korty tenisowe
W mieście znajdują się czynne 52 korty tenisowe, 
w tym 22 znajdują się w rękach miasta, a ponad 
30 w rękach prywatnych właścieli (liczba ta ciągle 
się zmienia). Spis znajduje się w załączniku nr 1.

Hale sportowe
Obiekty te wymagają nieco szerszego omówienia 
ze względu na różne formy własności.

Obiekty ogólnomiejskie

Ośrodek Sportowy „Szopienice” przy 
ul.  11  Listopada 1611. Zmodernizowany i oddany 
do użytku w 2007 roku. Hala wielofunkcyjna 
o wymiarach 51,20 x 69,58 m i wysokości 15,30 m. 
Hala główna zlokalizowana na parterze, gdzie 
odbywają się zawody sportowe w siatkówce, 
koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej. 
Na piętrze i parterze usytuowana jest widow-
nia dla publiczności na 1300 miejsc. Dodatkowo 
w budynku hali znajduje się siłownia dla zawod-
ników uprawiających podnoszenie ciężarów, 
istnieje także możliwość montażu podestów 
umożliwiających przeprowadzenie zawodów 
w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce. Wokół 
obiektu przewidziano komunikację zarówno dla 
ruchu kołowego z parkingiem na 160 pojazdów, 
jak i pieszego. W OS w Szopienicach mogą się 
odbywać duże imprezy sportowe rangi mistrzow-
skiej. Obiekt w zarządzie MOSiR.

11 Stadion przy OS „Szopienice” omówiony w dziale 
Stadiony.

Ośrodek Sportowy „Szopienice”
© UM Katowice

Ośrodek Sportowy „Szopienice”
© UM Katowice
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Hala sportowa „Kolejarz”, ul. Alfreda 1. Obiekt 
w  zarządzie MOSiR, obejmuje halę wielofunk-
cyjną 44  x  22  m z widownią na 300 osób, salę 
do ćwiczeń szermierczych z trzema planszami, 
siłownię, pełne zaplecze. Obiekt oddany 
do  użytku po remoncie w 2011  roku. Przy obiek-
cie tym jest obecnie budowany kompleks boisk  
wielofunkcyjnych obejmujący boisko 105 x 68 m 
i boisko treningowe. Planowane oddanie 
do użytku w roku 2014.

Hala sportowa „Kolejarz”
© UM Katowice

Wizualizacja kompleksu boisk
© Comtarex

Hala sportowa „Józefowska”, ul. Józefowska 40.
Obejmująca dwie sale gimnastyczne – dużą 
o  wymiarach 26  x  14  m i małą – do sportów 
walki oraz siłownię. Dodatkowo dwa zewnętrzne 
boiska: do koszykówki o wymiarach 30 x 17 m i do 
siatkówki o wymiarach 22 x 11 m. Obiekt w zarzą-
dzie MOSiR.

Hala sportowa „Józefowska”
© UM Katowice

Hala sportowa „Józefowska”
© UM Katowice
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Obiekty szkolne

Obiekt Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 
ul.  Paderewskiego 46a. Składający się z hali 
sportowej o wymiarach 31 x 17 m, basenu krytego 
o długości 25 m, sali do gimnastyki korekcyjnej. 
W październiku 2013 r. zakończono modernizację 
niecki basenowej wraz z podporami oraz instala-
cji wodnej (grzanie wody basenowej).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
© UM Katowice

Pałac Młodzieży, ul.  Mikołowska. Obiekt skła-
dający się z sali gimnastycznej o powierzchni 
386 m2, basenu krytego o długości 25 m, strzel-
nicy, sali szermierki (256 m2) i sali judo (147,44 
m2). Obiekt w trakcie modernizacji.

Sala gimnastyczna w Pałacu Młodzieży
© Pałac Młodzieży w Katowicach

Sala szermierki
© Pałac Młodzieży w Katowicach

Basen kryty
© Pałac Młodzieży w Katowicach

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
© MOS Katowice
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Hala sportowa przy gimnazjum nr 16, osiedle 
Giszowiec. Jest to hala o parametrach identycz-
nych jak opisana wyżej, jednakże obiekt zawie-
rał będzie także salę fitness oraz, ze względu 
na integracyjny charakter szkoły, salę do ćwiczeń 
dla osób niepełnosprawnych. Obiekt ma być 
oddany do użytku jeszcze w 2013 roku.  

Hala sportowa przy gimnazjum nr 19, 
ul.  Spółdzielczości 21. O wymiarach 44  x  22  m. 
Obejmuje boisko do piłki ręcznej, siatkówki, 
koszykówki, tenisa ziemnego, badmintona oraz 
piłki nożnej halowej. Widownia ma 236 miejsc, 
plus miejsca wysuwane (96 miejsc). Obiekt 
oddany do użytku w 2011 roku.

Hala przy gimnazjum nr 4
© Grupa PRC

Hala sportowa przy gimnazjum nr 19
© UM Katowice

Hala przy gimnazjum nr 4, ul. Graniczna 46. 
Długość 40 m, szerokość 18 m, umożliwia grę 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. 
Wysokość 9 m. Spełnia wymagania dla rozgry-
wek ligowych w siatkówkę.

Hala sportowa przy gimnazjum nr 16
© Grupa PRC

Wizualizacja hali sportowej przy gimnazjum nr 16
© Kowalczyk Architekci
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
© UM Katowice

Szkoła Podstawowa nr 36
© UM Katowice

III LO im. A. Mickiewicza
© UM Katowice

Sale gimnastyczne w szkołach. Katowicka 
oświata dysponuje:

 ˽ 36 salami gimnastycznymi o wymiarach nie 
mniejszych niż 36 x 18 m do 24 x 12 m lub 
o  powierzchni mniejszej niż 648 m2 i równej 
lub większej niż 288 m2;

 ˽ 78 salami gimnastycznymi o wymiarach 
nie mniejszych niż 24 x 12 m do 18 x 9 m lub 
o  powierzchni mniejszej niż 288 m2 i równej 
lub większej niż 162 m2;

 ˽ 45 salami gimnastycznymi o powierzchni 
mniejszej niż 162 m2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
© UM Katowice
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Obiekty akademickie

Hale Akademii Wychowania Fizycznego, 
ul.  Raciborska 1 i ul. Mikołowska 72. Służą one 
celom dydaktycznym i w zasadzie nie są udo-
stępniane dla osób spoza uczelni. Hala przy 
ul. Raciborskiej o wymiarach 40  x  20  m, czę-
ściowo zajęta jest przez ściankę wspinaczkową. 
Dodatkowo w budynku znajduje się salka szer-
miercza. Hale przy ul. Mikołowskiej: treningowa 
42 x 24 m i główna 44 x 30 m (z widownią na 470 
osób).

Hala Uniwersytetu ekonomicznego przy 
ul. Bogucickiej  3b. O wymiarach 30  x  19  m. 
Wykorzystywana wyłącznie na potrzeby uczelni.

Hala WSZMiJO „gallus”, ul. Pszczyńska 6. 
Składająca się z dwóch odrębnych boisk, istnieje 
możliwość wynajmu komercyjnego.

Obiekty pozamiejskie

Ośrodek sportowy na osiedlu Bażantowo, 
ul.  Pijarska. Ośrodek obejmuje: halę tenisową 
(3  korty), basen kryty o wymiarach 16  x  8  m 
z jacuzzi i saunarium, salę fitness, 4 korty do squ-
asha, siłownię, wielofunkcyjną halę sportową 
o  wymiarach 28  x  15  m (ze ścianką wspinacz-
kową) oraz zewnętrzne boisko wielofunkcyjne. 
Boisko jest ogólnodostępne, a przy nim znajduje 
się plac zabaw.

Kwerenda wykazała 14 mniejszych sal gimnastycznych (poza szkolnymi). Wśród nich 7 to obiekty 
akademickie (Uniwersytet Ekonomiczny – 1 sala: 22 x 14,5 m, Uniwersytet Śląski – 3 sale: 24 x 12 m, 
dwie 18 x 10 m,  GWSH – 1 sala: 21 x 10 m), a 7 znajduje się w zasobach prywatnych. Uniwersytet Śląski 
dysponuje także salą do judo i 2 siłowniami.

Hala AWF
© UM Katowice

Ośrodek sportowy na osiedlu Bażantowo
© Millenium Inwestycje
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Kąpieliska otwarte i obiekty plenerowe
Dolina 3 Stawów. Całość materiałów diagno-
stycznych pokazuje, że teren ten jest traktowany 
przez mieszkańców Katowic jako plenerowy 
kompleks aktywnego wypoczynku. Posiada 
tereny zielone, trasę rowerowo-rolkową, staw 
kąpielowy, zaplecze gastronomiczne. Obiekt 
w zarządzie MOSiR.

Kąpielisko „Bugla”, ul. Żeliwna 26d. Po wyko-
nanym remoncie jest to jedno z najnowocze-
śniejszych otwartych kąpielisk w Polsce. Składa 
się z kompleksu 5 basenów z niecką ze stali 
nierdzewnej, z atrakcjami wodnymi i zjeżdżal-
niami. Ponadto na terenie obiektu znajduje się 
standardowe boisko typu Orlik oraz boiska do gry 
w siatkówkę plażową (16 x 8 m) oraz piłkę nożną 
plażową (30 x 20 m). Obiekt w zarządzie MOSiR.

Kąpielisko „Rolna”, ul. Nasypowa 65. Jest to 
obiekt całoroczny z kąpieliskiem otwartym. 
W  sezonie letnim dostępny jest basen głęboki, 
brodzik dla dzieci oraz zjeżdżalnia. Przez cały 
rok funkcjonuje tam również siłownia, sauna, 
solarium oraz hydromasaż. Obiekt w zarządzie 
MOSiR.

Dolina 3 Stawów
© UM Katowice

Kąpielisko „Bugla”
© UM Katowice

Kąpielisko „Rolna”
© Grupa PRC
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Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Gliwicka 214. 
Basen letni, standardowe boiska Orlik i inne 
urządzenia sportowe składające się na plene-
rowy kompleks sportowo-rekreacyjny.

Ośrodek Sportowy „Zadole”, ul. Wczasowa 8. 
Siłownia, salka do tenisa stołowego, dwa baseny 
letnie, zaplecze administracyjno-socjalno-sani-
tarne. Obiekt planowany do remontu, w zarzą-
dzie MOSiR.

„Camping 215”, ul. 3 Stawów. Basen letni 
o wymiarach 15 x 10 m z systemem uzdatniania 
wody. Obiekt w zarządzie MOSiR.

Pozostałe tereny

Kompleksy rekreacyjno-wypoczynkowe: 
„Bolina”12, „Janina-Barbara”, „Wesoła Fala” 
i „Maroko”, staw Morawa.

Skatepark, os. Paderewskiego. Jest to to profesjo-
nalny obiekt zbudowany wokół Pomnika Trudu 
Górniczego, uruchomiony w 2011 r.  Obejmuje 
specjalne murki, pochylnie, schody, podesty, 
wyskocznie, rampy i poręcze. Obiekt jest prze-
znaczony dla rolkarzy i deskorolkarzy

6 Stref Aktywności Rodzinnej:
 ˽ Dąb, ul. Krzyżowa;

 ˽ os. Tysiąclecia, ul. Księżnej Jadwigi;

 ˽ Wełnowiec, ul. Cisowa;

 ˽ Piotrowice, ul. Wojska Polskiego;

 ˽ Bogucice, ul. Wajdy;

 ˽ Zawodzie, ul. Marcinkowskiego.

W ramach tego zadania powstały także 3 inte-
gracyjne place zabaw dla dzieci (ul. Żołnierzy 
Września, ul. Szarych Szeregów, ul. Trojoka)

W mieście znajduje się łącznie 110 placów zabaw 
dla dzieci (w zarządzie oświaty i Zakładu Zieleni 
Miejskiej).

12 Ośrodek „Bolina” został wyremontowany. Znajduje się 
tam trawiaste boisko do gry w piłkę nożną, betonowe wie-
lofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę, 2 stoły 
do ping-ponga, 9 stołów do gry w szachy, plac zabaw.

Orlik przy ul. gliwickiej
© UM Katowice

„Camping 215”
© UM Katowice

Strefa Aktywności Rodzinnej na os. Tysiąclecia
© UM Katowice
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Baseny kryte
Jako basen traktowany jest obiekt z niecką o dłu-
gości co najmniej 25m, mniejsze i niewymiarowe 
obiekty ujmowane są jako służące rekreacji, 
fitnessowi lub nauce pływania dla dzieci (ist-
nieje 8  mniejszych basenów: hotel Monopol, 

„Spodek”, fitness klub przy ul. Wesołej, Dom 
Księdza Emeryta (ul. Ks. Józefa Czempiela), hotel 
Quality (ul. Szybowcowa), w Medycznej Szkole 
Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 przy 
ul. Wiertniczej oraz w ośrodku „Swimmer” przy 
ul. Żelaznej 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

© UM Katowice

Obiektów z niecką o długości 25 m jest 7:

 ˽ Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Bogucicka 3b. Basen nie jest udostępniany użytkownikom spoza 
uczelni.

 ˽ Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Mikołowska 72. Basen służy wyłącznie celom dydaktycz-
nym, bywa okazjonalnie udostępniany klubom pozauczelnianym (np. nurkom). W obiekcie tym 
można rozgrywać zawody sportowe – posiada widownię na 345 osób.

 ˽ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Paderewskiego 46a. Obiekt miejski, ogólnodostępny w okre-
ślonych godzinach.

 ˽ Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26. Obiekt miejski, ogólnodostępny w określonych godzinach.

 ˽ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Witosa 23. Obiekt oświatowy.

 ˽ Zespół Szkół Plastycznych, ul. Ułańska 7a. Basen szkolny z funkcją ogólnodostępności.

 ˽ „CROBIS”, ul. Boya-Żeleńskiego. Basen typu rekreacyjnego.

Obiekty szkolne
Przy katowickich placówkach oświatowych, poza omówionymi powyżej, funkcjonuje:

 ˽ 8 basenów szkoleniowo-rekreacyjnych o wymiarach 16,67 x 8,5 m lub o powierzchni równej lub 
większej niż 141,7 m2 i mniejszej niż 312,5 m2;

 ˽ boiska przyszkolne – łącznie 130, w tym 81 zmodernizowanych i poddanych remontom, mających 
nowoczesne sztuczne nawierzchnie;

 ˽ 71 placów zabaw.
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1.7. Instytucje sportowe i uprawiane sporty
Baza instytucjonalna. Aby stworzyć prawidłowe warunki uczestnictwa społeczeństwa w życiu spor-
towym, konieczne jest sprawne funkcjonowanie instytucji sportowych, do których można zaliczyć 
kluby i związki sportowe. To właśnie tam tworzone są warunki do uprawiania określonych dyscy-
plin, jak i rozwoju sportowego13. Gwarantują one profesjonalną kadrę szkoleniową, przez którą należy 
rozumieć instruktorów sportu, trenerów. Są to ludzie pełniący często kilka ról jednocześnie, gdyż są 
specjalistami w zakresie teorii i praktyki danej dyscypliny sportowej, organizatorami, menadżerami. 
Często współczesne uwarunkowania społeczne wymagają też od nich przygotowania pedagogicz-
nego oraz psychologicznego i podejmowania działań wychowawczych. 

W Katowicach działa14:

 ˽ 59 Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS), w tym 3 międzyszkolne;

 ˽ 56 klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji miasta15;

 ˽ 166 klubów sportowych znajdujących się w ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego16;

 ˽ 31 wojewódzkich związków sportowych.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Uczniowskich Klubów Sportowych. Sport szkolny stanowi 
bowiem bazę dla późniejszej aktywności fizycznej. Pozwala wykształcić u młodych osób nawyk tej 
aktywności. „Działalność UKS związana jest ze sportem szkolnym rozumianym jako środek kształ-
cenia i wychowania w kulturze fizycznej, nie zaś jako podsystem sportu wyczynowego. (…) Udział 
w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych organizowanych przez uczniowskie kluby sportowe rozwija 
zarówno instrumentalne, jak i kierunkowe dyspozycje osobowościowe, jest istotnym uzupełnie-
niem szkolnych lekcji wychowania fizycznego”17. Nie można też zapominać, że Uczniowskie Klubu 
Sportowe mogą stanowić bazę młodych talentów dla sportu wyczynowego, choć same jedynie w 20% 
przypadków angażują się w młodzieżowy sport wyczynowy.

W opinii wszystkich specjalistów, którzy konsultowali Strategię w fazie badań  jakościowych, dokładna 
ocena liczby ćwiczących, czy liczby osób przypadających na jednego trenera bądź instruktora podana 
w Strategii Rozwoju Sportu dla województwa śląskiego jest prawidłowa i może być także odniesiona 
do sytuacji w Katowicach.

Z powyższego wynika, że istniejąca kadra trenerska i instruktorska jest wystarczająca i zaspokaja 
potrzeby miasta. Nadmienić należy także, że istnieją warunki do stałego jej uzupełniania.

13 W analizie nie ujęto sklepów sportowych, warsztatów itp. Są to elementy naturalnego otoczenia rynkowego, niezbęd-
nego wprawdzie do uprawiania sportu, jednakże rola samorządu i możliwy wpływ miasta na ich działanie jest bardzo nie-
znaczny. Nie jest rolą miasta zastępowanie firm typu GO SPORT czy DECATHLON. Dla uproszczenia i zgodnie z faktami 
przyjęto, że w tej dziedzinie popyt tworzy podaż.

14 Spis znajduje się w Załączniku nr 2, stan na 21 listopada 2013 r.

15 Cztery skreślone, jeden przeniesiony do KRS.

16 Dwa przeniesione do Chorzowa, jeden skreślony.

17 Rajmund Tomik, Działalność Uczniowskich Klubów Sportowych, AWF Katowice 2006, s.6
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Wykaz dyscyplin sportowych uprawianych w Katowicach. W Katowicach uprawiane są następujące 
dyscypliny sportowe:

Spis dyscyplin oraz klubów sportowych znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu.

Sport osób niepełnosprawnych zorganizowany jest w dwóch stowarzyszeniach:

 ˽  Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych „START” zaspokaja potrzeby 
osób z dysfunkcjami narządów ruchu.

 ˽  Osoby niepełnosprawne umysłowo realizują swoje potrzeby poprzez oddział regionalny 
Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne.
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1.8. Poziom aktywności sportowej mieszkańców Katowic,
sport wyczynowy (wyniki badań)
W celu uzyskania rzetelnych podstaw merytorycznych do opracowania strategii rozwoju sportu 
dla miasta Katowice przeprowadzono badania ilościowe na reprezentatywnej probie 1021 mieszkań-
ców Katowic. Aby uzyskać prawidłowe wyniki, badania zostały poprzedzone procedurą jakościową 
(dwie grupy fokusowe) oraz pilotażem, co pozwoliło na lepszą konstrukcję ankiety do badania właści-
wego. Badania właściwe zostały przeprowadzone latem 2011 roku, metodą wywiadu ulicznego przy 
użyciu zestandaryzowanej ankiety zawierającej 16 pytań głównych oraz metryczkę. Dla uzyskania 
porównywalności wyników z badaniami dla całego województwa śląskiego, powtórzono dosłownie 
dwa pytania z badania przeprowadzonego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego.

Badania ilościowe zostały uzupełnione badaniami jakościowymi przeprowadzonymi w okresie paź-
dziernik-grudzień 2011r. Celem było poznanie opinii środowisk eksperckich i uzyskanie głębszego 
wglądu w proces rozwoju sportu w Katowicach a także pozyskanie uwag organizacji społecznych dzia-
łających w obszarze sportu. W etapie jakościowym przeprowadzono 5 warsztatów metodą wywiadu 
swobodnego, przeprowadzono sześć indywidualnych wywiadów pogłębionych, uzyskano dwie dodat-
kowe fachowe opinie pisemne.

Wstępny projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym, na adres konsultacyjny prze-
słano kilkaset opinii mieszkańców Katowic.

Jak widać ok. 4,5% mieszkańców przyznało, że uprawia sport wyczynowo.  Ten poziom wskazywano 
także w badaniach jakościowych (na przykład w sporcie akademickim członkowie AZS-u środowi-
skowego to ok. 4% studiujących). Ankietowani określili też swój stosunek do amatorskich zawodów 
sportowych.
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Aż 40,61% respondentów deklaruje, iż brało udział w amatorskich zawodach sportowych. Wartość 
tę weryfikuje jednakże pytanie o zamiar uczestnictwa w podobnych wydarzeniach w przyszłości. 
Tu już tylko nieco ponad 25% badanych zgłasza zamiar uczestnictwa. Biorąc pod uwagę, iż część 
deklaracji odnośnie przyszłości nie zostanie zrealizowana oraz fakt, iż większość badanych brała 
udział w zawodach w czasach szkolnych (rozgrywki międzyszkolne, zawody, turnieje) przyjąć należy, 
iż realna populacja katowiczan zainteresowanych udziałem w amatorskich zawodach sportowych 
wynosi około 5-6,5% ogółu.

Programy i działania o charakterze sportowym 
realizowane przez UM Katowice
Miasto Katowice realizuje cały szereg zadań o charakterze sportowym i wspierającym aktywność 
sportową. Są to między innymi:

 ˽ organizacja konkursów na szkolenie dzieci i młodzieży,

 ˽ wspieranie sportu wyczynowego – organizacja uprawiania sportu,

 ˽ wspieranie sportu powszechnego,

 ˽ prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych,

 ˽ organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato” i „Zima”,

 ˽ ufundowanie nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu,

 ˽ realizacja programu „Babcia, Dziadek i ja w Katowicach” umożliwiającego rekreację i udział 
w imprezach sportowych i rekreacyjnych różnym pokoleniom,

 ˽ realizacja programu „Nas troje i więcej” umożliwiającego rodzinom wielodzietnym, zastępczym 
i rodzinom z dziećmi znajdującymi się pod opieką MOPS na uczestnictwo w wydarzeniach sporto-
wych przy znacznej bonifikacie,

 ˽ realizacja projektu „Boiska w dzielnicach”, w efekcie którego trwa budowa ogólnodostępnych boisk,

 ˽ realizacja programu „Katowice bez barier” – udostępnianie obiektów sportowych osobom 
niepełnosprawnym,

 ˽ przystosowywanie obiektów szkolnych do funkcji ogólnodostępności,

 ˽ przy wsparciu Unii Europejskiej realizacja programu budowy „Stref aktywności rodzinnej” – zapla-
nowano i zrealizowano 6 takich stref z możliwością wypoczynku i rekreacji dla wielu pokoleń, 
z zapleczem dla dzieci i dla dorosłych (place zabaw, boiska itp.),

 ˽ organizacja i współorganizacja dużych imprez sportowych o wymiarze międzynarodowym 
(Mistrzostwa Polski, Europy i Świata).

Aktywność sportowa mieszkańców Katowic, rekreacja, aktywność ruchowa 
– postawy i zachowania mieszkańców
W celu zmierzenia tych postaw i zachowań przeprowadzono własne badania ilościowe. Zaznaczyć 
należy, że badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego dokumentu zawierały dwie znaczące 
różnice w stosunku do standardowych badań tego typu prowadzonych na skalę ogólnopolską i 
regionalną. Po pierwsze zbadano aktywność ruchową w zależności od pory roku, po drugie wyelimi-
nowano „spacery” jako formę uprawiania sportu. Aby uzyskać możliwość porównania z badaniami 
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przeprowadzonymi na potrzeby Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim, w niniejszych 
badaniach powtórzono dwa pytania zachowując ich identyczne brzmienie:

 ˽ Pytanie 2 Jakie są główne przyczyny dla których uprawia Pan/Pani sport?

 ˽ Pytanie 8 Co Panu/Pani przeszkadza w uprawianiu sportu?

Uzyskane dane są bardzo optymistyczne. Mimo wprowadzenia restrykcji (tj. eliminacji spacerów), 
mieszkańcy Katowic postrzegają siebie jako aktywnych i regularnie, zwłaszcza latem, uprawiających 
czynną rekreację. Badania wskazują na nieznaczny spadek aktywności fizycznej mieszkańców zimą. 
Wniosek ten wynika nie tylko z faktu, że 15% z uprawiających sport latem (czyli 10% całej populacji) 
przestaje uprawiać sport, ale także z deklaracji dotyczących częstotliwości uprawiania sportu. Wśród 
tych, którzy deklarują uprawianie sportu:

 ˽ latem, kilka razy w tygodniu ćwiczy 68,13%,

 ˽ zimą 36,7%,

 ˽ rzadziej niż raz w tygodniu latem ćwiczy 6,06%, zimą 23,84%.

Tezę tę wzmacniają dane uzyskane od respondentów, a dotyczące aktywności w poszczególnych 
porach roku i uprawianych dyscyplin sportowych.
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Porównanie wyników pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

 ˽ Mieszkańcy Katowic są świadomi ważności aktywności fizycznej i rekreacji w swoim życiu, są także 
świadomi działań promujących aktywność sportową. Mieszkańcy, na poziomie deklaracji, uważają 
zdrowy tryb życia za celowy, sensowny i oceniany pozytywnie. Katowiczanie są  aktywni i chętnie 
podejmują aktywność fizyczną. Jedynie 9,79% badanych przyznaje, iż lenistwo i brak chęci stoją na 
przeszkodzie aktywności fizycznej. Średnia dla województwa wynosi 20%.

 ˽ Mieszkańcy Katowic deklarują wyższy poziom aktywności fizycznej niż przeciętna dla Polski 
i województwa śląskiego. Jest to sytuacja naturalna w dużych miastach.

 ˽ Porównanie aktywności sportowej latem i zimą wskazuje, że deklarowany poziom aktywności jest 
wysoki, zarówno w lecie, jak i w zimie.

 ˽ Latem najbardziej popularną formą aktywności jest jazda na rowerze oraz pływanie. Na dalszych 
miejscach znajduje się jazda na rolkach, siłownia, fitness, bieganie i gra w piłkę nożną.

 ˽ Mieszkańcy Katowic, dla celów rekreacyjnych, uprawiają przede wszystkim sporty indywidualne.

 ˽ Zimą, pomijając sporty typowo sezonowe, jak narty czy snowboard, swoją pozycję utrzymują 
siłownie i fitness oraz pływanie i piłka nożna.

 ˽ Pływanie, w deklaracjach mieszkańców, jest sportem całorocznym (latem 20,61%, zimą 16,85%).
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 ˽ Piłka nożna. Latem uprawia ją 11,65%, zimą 8,24% ćwiczących.

 ˽ Mieszkańcy doceniają bazę sportową miasta, 90% z nich uznaje, że jest na tyle dobra, iż nie sta-
nowi przeszkody w uprawianiu sportu.

Ze względu na czynniki demograficzne i wskazania UE, w badaniach został także poruszony problem 
aktywności fizycznej osób w wieku 50+. Aż 47,24% respondentów po 50 roku życia deklaruje aktyw-
ność fizyczną. Szczególnie aktywną grupą jest pokolenie dzisiejszych pięćdziesięciolatków wśród 
których blisko 52% deklaruje uprawianie sportu. Potwierdzona badaniami świadomość pozytywnych 
skutków zdrowotnych sportu oraz zmiana trybu i poprawa jakości życia wpłyną w najbliższych latach 
na wzrost zainteresowania ofertą sportowo-rekreacyjną przeznaczoną dla seniorów. Biorąc przy tym 
pod uwagę stopniowe starzenie się społeczności Katowic, ta grupa docelowa, tj. osoby w wieku 50+ 
powinna być otoczona szczególną uwagą.

Dla celów porównawczych z badaniami wojewódzkimi, zadano pytanie dotyczące powodów uprawia-
nia aktywności fizycznej. Uzyskano następujące rezultaty:

Najczęstszą determinantą podejmowania aktywności fizycznej są: przyjemność i zabawa, podtrzy-
manie kondycji fizycznej i dbanie o własne zdrowie. Mieszkańcy Katowic w porównaniu ze średnią 
dla całego województwa znacznie większą wagę przykładają do kwestii przyjemności, jaką ma im 
dawać sport. Fakt ten wynika z innego profilu demograficznego mieszkańców miast. Zamożniejsi, 
ale również bardziej zapracowani  mieszkańcy Katowic szukają przeciwwagi dla intensywnego trybu 
życia. Blisko 23% przyznaje wprost, iż sport uprawiany jest dla przyjemności i relaksu. Założyć należy, 
iż podobne pobudki leżą u podstaw części odpowiedzi sugerujących, iż sport uprawiany jest dla przy-
jemności i zabawy. Uzyskany wynik może też wskazywać na bardzo pozytywny trend, na podstawie 
którego można założyć, iż dla katowiczan sport staje się ważną formą zdrowej, aktywnej rozrywki.
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Wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby Strategii Rozwoju Sportu dla Województwa 
Śląskiego wskazują na 3 główne powody podejmowania aktywności fizycznej:

 ˽ dbanie o własne zdrowie (52%),

 ˽ podtrzymanie kondycji fizycznej (47%),

 ˽ przyjemność i relaks (34%).

Drugim pytaniem kontrolnym było to, które dotyczyło postrzeganych przeszkód w uprawianiu aktyw-
ności fizycznej. W tym wypadku wyniki były następujące:

Wśród odpowiedzi „inne” w 69,4% przypadków odnotowano „lenistwo/brak chęci”, co stanowi 
9,79% ogółu próby.

Wśród przeszkód ograniczających lub uniemożliwiających podejmowanie aktywności fizycznej naj-
częściej wymienianym powodem jest brak czasu (ponad 51%). Wynik ten jest tożsamy z wynikiem 
uzyskanym dla całego województwa (49%). W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi dla woj. 
śląskiego, zdecydowanie mniejszy odsetek badanych podnosi problem braku odpowiedniej infra-
struktury sportowej. Argument ten wymienia co piąty mieszkaniec Śląska i zaledwie co dziesiąty 
respondent zamieszkujący w Katowicach.
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Wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby Strategii Rozwoju Sportu dla Województwa 
Śląskiego wskazują na 3 główne przeszkody w podejmowaniu aktywności fizycznej:

 ˽ brak czasu (49%),

 ˽ brak odpowiedniej infrastruktury sportowej (22%),

 ˽ brak chęci/lenistwo (20%).

Powyższe opinie wymagają uzupełnienia. Zapytano respondentów o znajomość obiektów sporto-
wych w Katowicach. Z danych wynika, że katowiczanie wskazują głównie te miejsca, w których ćwiczą. 
Najpopularniejsza trójka wskazywanych obiektów to:

 ˽ Dolina 3 Stawów (26,52% wskazań);

 ˽ Kluby fitness i siłownie (20,61%);

 ˽ Obiekty AWF (17%).

Zapytano także czy baza obiektów powinna zostać rozbudowana. 68% mieszkańców twierdzi, że ist-
nieje taka potrzeba i wymienia następujące obiekty:
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Z powyższych danych wynikają dość istotne wnioski mogące być podstawą dla inwestycji planowa-
nych w przyszłości:

 ˽ Badania pokazują, że mieszkańcy Katowic postrzegają basen jako obiekt, który w Katowicach 
powinien powstać i służyć jednocześnie celom rekreacyjnym.

 ˽ Z badań wynika, że ilość tras rowerowych, służących celom rekreacyjnym w mieście jest wystar-
czająca, a jazda na rowerze jest popularną formą aktywności (31,54%). Rower jest traktowany jako 
sprzęt sportowy służący do rekreacji, zabawy ruchowej i rozrywki, a nie do transportu.

 ˽ Z badań wynika, że preferowane są całoroczne obiekty sportowe.

W ankiecie znalazło się też pytanie o „obiekty profesjonalne”. To pytanie było zadawane w kontekście 
kibicowania, zainteresowania sportem wyczynowym. W tym przypadku uzyskano następujące wyniki:

Z porównania wyżej opisanych odpowiedzi wynika, że wśród mieszkańców istnieje wyraźna prefe-
rencja dla obiektów uniwersalnych, mogących służyć zarówno celom rekreacyjnym, jak i rywalizacji 
w sporcie wyczynowym.
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Imprezy i wydarzenia sportowe
W kontekście Strategii istotny jest odbiór społeczny rozgrywających się w mieście wydarzeń spor-
towych. Na pytanie „Czy interesuje się Pan/Pani sportem profesjonalnym?”, odpowiedzi rozłożyły 
się niemal równomiernie. 50,59% pełnoletnich mieszkańców Katowic interesuje się sportem profe-
sjonalnym, a 49,41% nie wykazuje nim zainteresowania. Znacznie więcej osób deklaruje rekreacyjną 
aktywność fizyczną (67,5%) niż interesuje się sportem wyczynowym (50,59%).  Osób, które kibicują 
częściej niż 1-2 razy w roku, jest ok. 34%.

Na pytanie dotyczące znajomości klubów sportowych zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny 
jest GKS Katowice. W mniejszym zakresie, ale w miarę znane mieszkańcom są: AZS AWF oraz Klub 
Sportowy „Rozwój”. Na pytanie dotyczące znanych sportowców poza Justyną Kowalczyk, respondenci 
wymieniali przede wszystkim piłkarzy. Mimo wysokiej w kraju pozycji sportu akademickiego18 AZS 
AWF Katowice nie jest powszechnie rozpoznawalny przez mieszkańców.

Istnieją trzy grupy imprez realizowanych przez miasto:

 ˽ imprezy służące wspieraniu powszechnej aktywności ruchowej i rekreacji;

 ˽ rozgrywki ligowe (różne dyscypliny i poziomy);

 ˽ „wielkie wydarzenia”.

Ważne, z punktu widzenia strategicznego, jest uczestnictwo w imprezach sportowych. Pod tym 
względem, w czasie procedur badawczo-analitycznych, stwierdzono co następuje:

 ˽ Imprezy dla wszystkich (ligi amatorskie). Są zjawiskiem dość marginalnym (z wyjątkiem piłki noż-
nej i siatkówki). Wśród mieszkańców Katowic dominuje indywidualna aktywność fizyczna.

 ˽ Rozgrywki ligowe. W Katowicach jest niewiele drużyn w najwyższych klasach rozgrywek (są to: 
hokej na lodzie, futsal, futbol amerykański). Dla promocji wewnętrznej, utożsamienia mieszkań-
ców z miastem, zapewnienia regularnej rozrywki dla kibiców, rozgrywki ligowe w grach zespoło-
wych są niezbędne.

 ˽ Sport osób niepełnosprawnych. Zdaniem specjalistów sport ten obecnie nie ma potencjału „kibi-
cowskiego”, wykraczającego poza grono przyjaciół, rodziny i znajomych.

 ˽ Wielkie wydarzenia sportowe. W Katowicach przyjęta została zasada organizacji co najmniej jed-
nego wielkiego  wydarzenia sportowego w roku (o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, europejskim 
lub światowym). Wydarzenia te służą  promocji miasta „na zewnątrz” i „do wewnątrz”.

18 Por. np. System Sportu Młodzieżowego, Wydawnictwo Ministerstwa Sportu, grudzień 2010 (ostatnie dostępne), wska-
zuje, że Katowice znajdują się na 10 miejscu w rankingu powiatów/gmin; klub AZS AWF na 3 miejscu w rankingu klubów
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1.9. Wydatki na sport 2006-2013
Budżet miasta w dziale sport wykazywał w omawianym okresie duże zróżnicowania, wynikające 
z wydatków inwestycyjnych, kluczową przyczyną tej zmienności były podjęte w omawianym okresie 
przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim remont hali Spodka. Oprócz tego miasto podjęło ciężar 
realizacji Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Kąpielowego (aquaparku) oraz kompleksowego remontu 
stadionu miejskiego przy ul. Bukowej. łącznie planowane (kosztorysowe) koszty tych trzech inwesty-
cji wynoszą 280 mln zł. Są one przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice 
na lata 2012-2035. (Uchwała nr XVII/337/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r.) na inwe-
stycje sportowe. Dodając inne wydatki, w tym koszty remontu kąpieliska Bugla, boiska „Kolejarz” 
na ul. Alfreda, hali przy Gimnazjum nr 16, boiska na ul. Siwka, boisk wielofunkcyjnych i innych wydat-
ków, widać wyraźnie duży nakład finansowy miasta w zakresie zapewnienia bazy sportowej miesz-
kańcom. Widoczny jest także  stosunkowo wysoki poziom wydatków bieżących (por. poniższy wykres).

 
W przypadku wydatków miasta na imprezy, inwestycje i wspomaganie imprez, należy stwierdzić, że 
ich wysokość jest zmienna zależnie od przebiegu inwestycji czy typu i klasy imprez, dlatego bardziej 
czytelne jest porównanie nakładów na wydatki bieżące. Jak wynika z przytoczonych danych. samo-
rząd Katowic ponosi znaczne wydatki na sport i stara się je, w przypadku wydatków bieżących, syste-
matycznie podnosić.  Również wydatki inwestycyjne dopasowane są do skali miasta i występującyh 
potrzeb.

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 42



42

1.10. Uwarunkowania prognostyczne

1.10. Uwarunkowania prognostyczne
Wyniki badań własnych, ilościowych i jakościowych oraz analiza źródeł wtórnych skłaniają do przyję-
cia następujących założeń prognostycznych:

Założenia podstawowe (trendy PeeST, tj. Political, economical, ecological, Social, Technological):

1. Spadek liczby mieszkańców Katowic. Ten trend może spowodować, przy dużej już aktywności 
ruchowej, zmniejszenie popytu na usługi i produkty rekreacyjne.

2. Starzenie się ludności i przedłużenie czasu trwania życia. Ten trend może mieć następujące 
konsekwencje:

 ˽ wzrost zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne i rekreacyjne,

 ˽ wzrost zapotrzebowania na fachową pomoc (instruktorzy, trenerzy),

 ˽ brak zapotrzebowania na infrastrukturę i usługi skierowane do dzieci i młodzieży.

3. Wzrost zamożności społeczeństwa. Trend oznaczać będzie:

 ˿ wzrost zapotrzebowania na usługi o wysokiej jakości,

 ˿ wzrost kosztów związanych z  zakupem wysokiej jakości sprzętu i wyposażenia,

 ˿ poszukiwanie usług rekreacyjnych wysokiej klasy także poza miastem,

 ˿ zmiana wzorców kibicowania,

 ˿ ulgi kierowane do innych grup.

4. Coraz silniejszy nacisk na ekologię. Trend może oznaczać:

 ˿ ekoinwestowanie w obiekty tak by obniżać obciążenia środowiskowe i koszty utrzymania 
(baterie słoneczne, ocieplenia, pompy cieplne, recykling itp.),

 ˿ poszukiwanie usług sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania (np. ze względu na wzrost 
kosztów transportu).

5. Promocja (miasta i regionu) i wykreowanie atrakcyjniejszego wizerunku miasta. Może to pozy-
tywnie zaowocować podniesieniem liczby mieszkaców miasta.

6. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych – konsekwentny 
rozwój bazy sportowej.

7. Informatyzacja. Trend może mieć dwie konsekwencje:

 ˿ mniej czasu poświęcone na uprawianie rekreacji fizycznej (zastąpienie jej rozrywkami „wirtual-
nymi”), co skutkować może wzrostem zapotrzebowania na rehabilitację, zwłaszcza młodzieży19,

 ˿ łatwiejszy dostęp do informacji i rezerwacji on-line – lepsze wykorzystanie istniejącej bazy.

19 MOS już obecnie prowadzi 47 rehabilitacyjnych grup dziecięcych i młodzieżowych, nie jest przy tym jedyną instytucją 
świadczącą takie usługi.

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 43



43

1.10. Uwarunkowania prognostyczne

Trendy sportowe:

1. Zakłada się (w prognozach ogólnopolskich i wojewódzkich), że zwiększać się będzie chęć uczest-
nictwa w sporcie wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza dziewcząt. Ma to doprowadzić do większego 
popytu na usługi oraz poprawę jakości życia.

2. Liczba UKS – biorąc pod uwagę trendy demograficzne, zakłada się stabilizację ilościową.

3. Liczba ćwiczących i uprawiających czynny wypoczynek:

 ˿ dla dzieci i młodzieży – stabilizacja,

 ˿ osoby aktywne zawodowo – możliwość zwiększenia aktywności sportowej,

 ˿ osoby w wieku 50+ - zwiększenie liczby ćwiczących.

4. Liczba osób ćwiczących w klubach – zakłada się stabilizację ilościową.

5. Wykwalifikowana kadra sportowa – zakłada się stabilizację ilościową, odmłodzenie kadry oraz 
podnoszenie przez nią poziomu umiejętności (potwierdzoną certyfikatami i świadectwami).

6. Rozwój infrastruktury sportowej. W tej dziedzinie zakłada się następujące trendy:

 ˿ stopniowa stabilizacja ilościowa,

 ˿ poprawa jakościowa – montaż oświetlenia, rozbudowa parkingów, zagospodarowanie terenów 
plenerowych nowymi atrakcjami służącymi do uprawiania sportu,

 ˿ dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Informacja. Uruchomienie nowoczesnego, specjalistycznego systemu informacji on-line doty-
czącej dostępności obiektów sportowych. W dłuższym horyzoncie czasu nastąpi zintegrowanie 
systemu informacji o obiektach miejskich i prywatnych, uruchomienie aplikacji mobilnych i inne, 
zgodne ze zmianami technologicznymi.

8. Budżety i wydatki. Zakłada się, że:

 ˿ Biorąc pod uwagę obecną sytuację i duży wysiłek finansowy miasta planowany do 2016 roku, 
w tym także na budowę i modernizację obiektów sportowych, możliwości inwestycyjne pojawią 
się po zakończeniu już rozpoczętych przedsięwzięć.

 ˿ W projekcie Strategii Rozwoju Sportu dla Województwa Śląskiego zakłada się możliwość 
współfinansowania infrastruktury sportowej z budżetu województwa. Istnieje możliwość ubie-
gania się o te fundusze.

 ˿ Wydatki budżetu państwa na sport, po Euro2012, również zostaną, z wysokim prawdopodobień-
stwem, poważnie ograniczone. Oznacza to, że uzyskanie dofinansowania np. z Ministerstwa 
Sportu będzie mało prawdopodobne.
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9. Promocja. Zgodnie z wynikami badań zakłada się, że:

 ˿ Wewnętrzny wysiłek informacyjno-promocyjny miasta będzie dotyczyć głównie „sportu 
dla wszystkich”. Mieszkańcy oczekują informacji o obiektach i ich dostępności, informację tę 
otrzymają.

 ˿ Promocja wewnętrzna – rozgrywki amatorskie. Główny wysiłek  powinni ponieść organizatorzy, 
miasto powinno pełnić rolę wspierającą.

 ˿ Promocja wewnętrzna – rozgrywki ligowe polskich związków sportowych. Główny wysiłek rów-
nież powinni ponosić organizatorzy.

 ˿ Wielkie imprezy. Zakłada się utrzymanie dotychczasowego modelu, a turystyka sportowa (przy-
jazdowa) zachowa swój charakter oparty na chęci uczestnictwa w wydarzeniach sportowych.

Wszystkie powyższe trendy dotyczące Katowic, opierają się na założeniu, że miasto w głównej mierze 
zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Obiekty sportowe służą też turystom 
biznesowym.

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 45



Analiza SWOT sportu 
w Katowicach

2

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 46



46
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2.1. Tabela SWOT

MOCne STROny
(Strengths)

SłABe STROny
(Weaknesses)

1. Duża liczba organizacji sportowych (kluby, stowarzysze-
nia, UKS-y) prowadzących szkolenie w wielu dyscypli-
nach sportowych.

2. Dobrze oceniana baza sportowa.
3. Rozwinięta baza akademickiej edukacji sportowej 

w Katowicach.
4. Szeroka oferta w zakresie uprawianych dyscyplin spor-

towych w mieście.
5. Bogate tradycje organizacji sportowych.
6. Duża liczba ogólnodostępnych boisk.
7. Silny związek kibiców z klubami sportowymi, zwłaszcza 

GKS Katowice.
8. Wykwalifikowana kadra instruktorsko-trenerska.
9. Studenci i pracownicy AWF, studenci innych uczelni 

zaangażowani w AZF, mogący pracować jako instrukto-
rzy i trenerzy.

10. Istnienie rozpoznawalnych wśród mieszkańców miasta, 
regionu i kraju sportowców.

11. Możliwość dokształcania się na miejscu (AWF) w wiodą-
cych dyscyplinach sportu.

12. Budowa nowych i modernizacja starych obiektów spor-
towych (np. program boisk w dzielnicach, orliki, hale 
itp.).

13. Istnienie rozpoznawalnych w skali kraju dużych obiek-
tów sportowych (głównie Hala „Spodek” i Stadion Miej-
ski przy ul. Bukowej).

14. Duże powierzchnie terenów zielonych w mieście (Dolina 
3 Stawów, Lasy Murckowskie).

15. Dogodna lokalizacja i połączenia komunikacyjne umoż-
liwiające organizację międzynarodowych turniejów 
i imprez.

16. Silne zaangażowanie szkoleniowców trenujących 
w regionie – pasjonaci.

17. Duża liczba studentów w mieście (ok. 71 tysięcy).
18. Dobrze wyposażone i doświadczone w zabezpieczaniu 

imprez sportowych służby porządkowe.
19. Duże zainteresowanie imprezami sportowymi rozgrywa-

nymi w mieście (transmisje, relacje, kibice).
20. Dobry poziom fachowy, doświadczenie i dobre kontakty 

środowiskowe w stosownych strukturach UM (Wydział 
Sportu, Pełnomocnik ds. Organizacji Imprez Strategicz-
nych).

1. Trudności w wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji 
organizacji sportowych, różny poziom umiejętności 
menedżerskich działaczy sportowych.

2. Słabe umiejętności organizacji sportowych i osób zarzą-
dzających obiektami sportowymi pozyskiwania prywat-
nych środków finansowych (sponsoring).

3. Słabe umiejętności organizacji sportowych i osób zarzą-
dzających obiektami sportowymi w dziedzinie marke-
tingu oraz współpracy z mediami.

4. Mała liczba firm, fundacji, NGO zainteresowanych inwe-
stycjami w obiekty sportowe (poza fitness i siłowniami).

5. Brak stabilności finansowej organizacji sportowych.
6. Zjawiska agresji wśród kibiców – dotyczy głównie piłki 

nożnej.
7. Niskie nakłady finansowe przeznaczone ze środków 

prywatnych na sport.
8. Niskie płace kadr sportowych w klubach.
9. Duże obciążenie obiektów sportowych.
10. Braki sprzętowe utrudniające uprawianie sportu wyczy-

nowego.
11. Słabo rozwinięta baza dla uprawiania sportów zimo-

wych.
12. Brak ogólnodostępnych obiektów sportowych na tere-

nach niektórych dzielnic/osiedli mieszkaniowych.
13. Słaba baza obiektowa dla sportu akademickiego (poza, 

służącą celom dydaktycznym, bazą AWF).
14. Dominacja obiektów piłkarskich.
15. Widoczny w wynikach badań niedobór ogólnodostęp-

nych basenów krytych.
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2.2. Analiza strategiczna tabeli SWOT

SZAnSe
(Opportunities)

ZAgROżenIA
(Threats)

1. Możliwość pozyskiwania publicznych środków finanso-
wych z funduszy rządowych oraz Unii Europejskiej.

2. Katowice „Miasto wielkich wydarzeń” – wykorzystanie 
wielkich imprez sportowych do promocji.

3. „Sport na co dzień” (rekreacja fizyczna) popularnym 
sposobem spędzania wolnego czasu.

4. Wzrost zamożności społeczeństwa sprzyjający wydat-
kom na rekreację.

5. Nowa ustawa o sporcie, porządkująca pojęcia i zakresy 
zadań.

6. Wzrost zainteresowania mediów sportem wysokiej 
klasy.

7. Pojawienie się prywatnych inwestorów budujących 
infrastrukturę sportową (samodzielnie lub w partner-
stwie publiczno-prywatnym).

8. Jasny priorytet dla obiektów wielofunkcyjnych i rozwią-
zań kompleksowych w dziedzinie infrastruktury.

9. Możliwość przeznaczenia części funduszu płac w szko-
łach na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli WF (trene-
rów).

10. Dobra organizacja sportu osób z dysfunkcjami narządów 
ruchu i osób niepełnosprawnych umysłowo.

11. Rozwój bazy turystycznej, w tym w szczególności nocle-
gowej i gastronomicznej, ważne zwłaszcza w kontekście 
kibicowania i wielkich imprez.

12. Wysoka pozycja inwestycji sportowych w strategii 
samorządu Katowic (planowany aquapark, „Spodek”, 
stadion na Bukowej), przewidywane środki z WPI.

1. Postrzegany przez organizacje za niski poziom finanso-
wania organizacji sportowych ze środków publicznych.

2. Zbyt zbiurokratyzowane procedury ubiegania się 
o środki publiczne (konkursy, metody rozliczeń).

3. Trudności w pozyskaniu środków sponsorskich jako 
formy dodatkowego finansowania sportu, koncentracja 
budżetów w centralach firm, głównie w Warszawie.

4. Niewielkie zainteresowanie mediów sportem w mieście.
5. Niechęć mieszkańców do ponoszenia wysokich kosztów 

usług sportowych.
6. Niestabilność oraz nieprecyzyjność zapisów prawa 

w zakresie kultury fizycznej.
7. Niska dostępność obiektów sportowych „pod dachem” 

dla osób fizycznych (rezerwacje klubowe).
8. Niż demograficzny – spadająca liczba dzieci.
9. Narastająca presja czasowa – brak czasu jako podsta-

wowa przyczyna rezygnacji z uprawiania sportu.
10. Ogólnopolskie problemy dotykające także mieszkańców 

Katowic: złe nawyki żywieniowe, rozpowszechnianie się 
„siedzącego trybu życia” itp.

11. Zmiany prawa i możliwy kryzys, mogące ograniczyć 
możliwości władz Katowic dotyczące wspierania sportu.

2.2. Analiza strategiczna tabeli SWOT
Zgodnie z zasadami analizy strategicznej przeprowadza się ją dla następujących wymiarów:

 ˽ siły a szanse,

 ˽ siły a zagrożenia,

 ˽ słabości a szanse,

 ˽ słabości a zagrożenia.

Analiza synergii pozytywnej wskazuje, gdzie występuje wzajemne wzmacnianie się trendów pozy-
tywnych (np. siły + szanse). Występowanie efektów synergii oznacza, że stosunkowo niewielkim 
nakładem można uzyskać duże efekty. Analiza krzyżowa (siły + zagrożenia oraz słabości a szanse) 
pokazuje, w których wymiarach SWOT poszczególne trendy są ze sobą sprzeczne. Oznacza to, że w 
tych wymiarach potrzebne są stosunkowo duże nakłady dla osiągnięcia znaczących wyników. Analiza 
synergii negatywnej (słabości + zagrożenia) pokazuje najsłabsze punkty i największe zagrożenia – 
miejsca, gdzie stosunkowo niewielkie błędy mogą spowodować duże negatywne skutki.
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Biorąc pod uwagę wzajemną interakcję czynników oraz prognozowane trendy, stwierdzono, że:

Dla efektu synergii (siły + szanse), ważne są:

 ˽ duże zasoby wykwalifikowanej kadry i występujące w mieście (AWF) możliwości jej doszkalania;

 ˽ baza obiektów sportowych (jakość, rozmieszczenie, dostępność);

 ˽ powszechnie deklarowana chęć uprawiania sportu;

 ˽ wsparcie fachowe ze strony UM.

Stosunkowo mało ważne jest oprzyrządowanie prawne (ustawa o sporcie), służby (policja i straż 
miejska).

Analiza krzyżowa sił i zagrożeń wskazuje, że ważne są:

 ˽ poziom finansowania;

 ˽ zmiana postrzegania procedur jako „zbiurokratyzowanych”;

 ˽ budowa obiektów sportowych.

Analiza w wymiarze słabości a szans wskazuje, że istotne są:

 ˽ czynniki powiązane z marketingiem i zarządzaniem;

 ˽ czynniki finansowe.

Stosunkowo mało istotne są płace, duża liczba studentów AWF z uprawnieniami instruktorskimi 
osłabia znaczenie tego problemu.

Analiza w wymiarze zagrożeń i słabości wskazuje na wagę:

 ˽ finansowania i bieżącego funkcjonowania organizacji sportowych (wydatki na sprzęt, wyposażenie 
itp.);

 ˽ w kontekście piłki nożnej – agresywne zachowania kibiców (problem ogólnopolski).

Uwagi dodatkowe

 ˽ Obecność w mediach uznaje się za wynikową – dobre wyniki, awanse w rozgrywkach z pewnością 
spowodują wzrost ich zainteresowania sportem, natomiast w przypadku rekreacji i sportu osób 
niepełnosprawnych na zainteresowanie mediów liczyć nie można.

 ˽ W Katowicach istnieją 33 klasy sportowe, stanowiące element procesu szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży. Są one potencjałem umożliwiającym zorganizowanie szkoły sportowej, której 
brak na terenie Katowic.

 ˽ Procedury przyznawania dotacji oparte na zapisach ustawowych postrzegane są przez kluby spor-
towe, stowarzyszenia itp. jako trudne do realizacji, co oznacza, że istnieje problem w ich recepcji.

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 49



Podsumowanie badań 
i analiz

3

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 50



50

Całość procedur badawczych i analitycznych została przeprowadzona po to, by zidentyfikować moż-
liwie optymalne dla miasta Katowice rozwiązania. Strategia jest dokumentem usługowym, celem 
całości działań podjętych w fazie badawczej było zbudowanie zestawu rekomendacji przydatnych 
w perspektywie 2022 r. Drugim, nie mniej istotnym, celem było zaproponowanie mierzalnych kryte-
riów ich oceny i ewaluacji.

Kierunki rozwoju sportu wynikają z części analitycznej, jednakże nie bezpośrednio – jest to zresztą 
metodologicznie niemożliwe. Uzyskane wyniki zostały poddane wewnętrznej dyskusji. Na tej pod-
stawie są proponowane kierunki, które najbardziej efektywnie wykorzystują szanse występujące w 
otoczeniu i silne strony miasta oraz (będącego operatorem Strategii) Urzędu Miasta. Z drugiej strony 
starano się wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć zagrożenia oraz zneutralizować słabe strony.

Przedstawioną Strategię należy traktować jako dokument dynamiczny, cechujący się podejściem sys-
temowym. Przed przejściem do zaleceń wykonawczych raz jeszcze należy stwierdzić, że rola samo-
rządu jest widziana jako wspieranie rozwoju sportu, ułatwianie jego uprawniania i udostępnianie sto-
sownych obiektów. Samorząd natomiast nie może i nie powinien (z wyjątkiem działań znajdujących 
się w polu „edukacja”) być bezpośrednim organizatorem sportu.

Oznacza to, że Strategia postrzega samorząd, jako instytucję, która ma dać mieszkańcom szansę 
na ciekawe, aktywne i zdrowe życie, pozwalające na uczestnictwo w interesujących imprezach – jed-
nak to zawsze jest i ma być oferta. Skorzystanie z niej zależeć będzie od woli katowiczan1 i osób 
przyjezdnych.

Zaznaczyć także należy, że Strategia nie jest bieżącym planem działań (dokumentem wykonawczym). 
Jej celem jest natomiast takie określenie stanu, perspektyw i kierunku zmian, by powstające na jej 
podstawie programy wykonawcze były spójne wewnętrznie, dopasowane do działań województwa 
i państwa oraz wykonalne finansowo i merytorycznie.

1 W kontekście niniejszego dokumentu przez katowiczan rozumiemy także studentów

Podsumowanie badań i analiz
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4.1. Główne składowe wizji

4.1. Główne składowe wizji
 ˽ Katowice miastem, w którym w wysokim stopniu zaspokojono badane potrzeby mieszkańców 
związane z usługami sportowo-rekreacyjnymi.

 ˽ Katowice miastem przyjaznym dla ludzi we wszystkich grupach wiekowych umożliwiającym im 
różnorodną, aktywną rekreację, w okresie całego roku.

 ˽ Katowice miastem dysponującym centrami (kompleksami) będącym miejscem lokalizacji funk-
cji sportowo-rekreacyjnych i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i osoby 
przyjezdne.

 ˽ Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwia-
jących mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, w tym uprawianie sportu na świeżym 
powietrzu.

 ˽ Katowice miastem dobrej jakości i powszechnie dostępnej bazy sportowej.

 ˽ Katowice miastem wielkich wydarzeń sportowych.

 ˽ Katowice miastem, które jest promowane przez drużyny regularnie występujące w najwyższych kla-
sach rozgrywek oraz zawodnicy dyscyplin indywidualnych zdobywający najwyższe laury sportowe.

4.2. Wizja do 2022 roku
Katowice to miasto, którego mieszkańcy cieszą się dobrym zdrowiem, którzy regularnie korzystają 
z wysokiej jakości usług sportowych i którzy mogą regularnie uczestniczyć w najwyższej jakości 
rozgrywkach sportowych. Katowice miastem znanym w Polsce z wielkich sportowych wydarzeń.

Wizja, cele i przedsięwzięcia rozwojowe 
sportu w mieście Katowice
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4.3. Cele
Ogólnym celem wszystkich opisanych dalej działań jest wspieranie wszelkich form działalności, któ-
rej skutkiem jest rozwój sportu wyczynowego poprzez osiąganie wysokich wyników w rywalizacji kra-
jowej i międzynarodowej oraz rozwój sportu powszechnego poprzez wspieranie wszelkich form jego 
uprawiania. Cel ten będzie osiągany bezpośrednio (np. poprzez wspieranie sportu profesjonalnego) 
i pośrednio (np. poprzez rozwój infrastruktury i wspieranie sportu dzieci i młodzieży).

Cel 1  Baza sportowa dla wszystkich (wsparcie sportu powszechnego)

Sport jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu, a mieszkańcy Katowic mają świadomość 
zalet czynnego wypoczynku i dość powszechnie go uprawiają. Oznacza to, że w przypadku 1 celu wła-
dze miasta powinny skoncentrować się na bazie sportowej jako podstawowym czynniku utrzymania 
i podtrzymania tego pozytywnego zjawiska. Infrastruktura sportowa miasta powinna być utrzymy-
wana, poprawiana jakościowo i rozbudowywana ilościowo w sposób systemowy. W mieście są już 
realizowane stosowne programy infrastrukturalne (por. część analityczna), niniejsza Strategia nadaje 
im walor systemowy.

W dziedzinie infrastruktury sportowej realizowane będą następujące kierunki działań:

 ˽ Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej na terenie dzielnic: ogólnodostępnych boisk ze sztuczną 
nawierzchnią, siłowni na wolnym powietrzu, hal lub sal sportowych.

 ˽ Budowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów o znaczeniu miejskim: urządzenia dla rekreacji 
masowej (na przykład trasy rowerowe i rolkowe, trasy do narciarstwa biegowego, infrastruktura 
nad akwenami, aquapark).

 ˽ Rozbudowa i modernizacja obiektów o standardach pozwalających przeprowadzać zawody spor-
towe na światowym poziomie.

Kluczowym miejscem do działań wspierających sport powszechny jest Dolina 3 Stawów. Niezbędne 
jest stworzenie spójnej, operacyjnej koncepcji zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego tego 
obszaru. Z koncepcji powinny wynikać decyzje dotyczące kierunków zagospodarowania i inwestycji.

Konkretyzacja kierunków strategicznych w tym obszarze oznacza:

1. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców poprzez budowę 
nowych, rozbudowę i modernizację istniejących obiektów. Należy przy tym kierować się następu-
jącymi zasadami:

 ˿ „Uniwersalizacja”. Obiekty powinny być budowane i przebudowywane tak, by można w nich 
uprawiać różne dyscypliny sportu, jeśli to możliwe, także na poziomie profesjonalnym.

 ˿ „Podwójny dostęp” (otwarte obiekty sportowe). Obiekty szkolne powinny być budowane (prze-
budowywane) tak, by były dostępne dla ogółu mieszkańców.

 ˿ Udostępnianie mieszkańcom miasta i katowickim klubom bazy sportowej na preferencyjnych 
warunkach – przyjęcie zasady, że w każdym obiekcie miejskim, jeśli istnieją takie możliwości, 
wprowadzone są godziny ogólnodostępne.

2. Modernizacja, poprawa jakości i podnoszenie standardu obiektów istniejących, tak aby było moż-
liwe ich pełniejsze wykorzystanie (np. montaż oświetlenia na boiskach, szatnie, prysznice).

3. Wspieranie nowoczesnych form aktywnego wypoczynku, wynikających z zapotrzebowania 
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mieszkańców poprzez udostępnianie przestrzeni publicznej, pomoc w organizacji, wspieranie ini-
cjatyw prywatnych.

4. Doskonalenie kompetencji kadr trenersko-instruktorskich we współpracy ze związkami sporto-
wymi i klubami.

5. Aktywizacja ruchowa osób w wieku 50+ poprzez programy specjalistyczne, wspieranie zawodów 
dla seniorów, współpracę z organizacjami pozarządowymi.

6. Szersze udostępnianie informacji o dostępności obiektów sportowych za pomocą wszechstron-
nych źródeł przekazu.

7. Popularyzacja czynnego uczestnictwa w sporcie poprzez  propagowanie dyscyplin sportowych, 
które mogą być uprawiane przez mieszkańców Katowic i które już są wśród nich popularne (baza, 
obiekty, dostępność, kadra, tradycje, zawody amatorskie).

Osobno w tym obszarze należy potraktować sport osób niepełnosprawnych. W tym celu należy 
umożliwić uprawianie sportu wyczynowego osobom z dysfunkcjami i przygotowanie do uczestnictwa 
w paraolimpiadach.

Cel 2 Wspieranie sportu wyczynowego

Uprawianie sportu wyczynowego wprawdzie dotyczy bezpośrednio niewielkiej liczby mieszkańców, 
jednakże jego znaczenie daleko wykracza poza trenerów i zawodników. Wyczyn, ma w kontekście 
Strategii, co najmniej kilka ważnych aspektów. Po pierwsze spełnia rolę edukacyjną – przyciąga do 
uprawiania sportu dzieci i młodzież, pokazuje pozytywne wzorce zachowań i kariery, upowszechnia 
zalety zdrowego stylu życia. Po drugie buduje markę miasta. Po trzecie służy przyciąganiu widowni 
(gości). Po czwarte wreszcie baza sportu wyczynowego może służyć także  sportowi powszechnemu.

Celem wspierania sportu wyczynowego jest upowszechnianie i rozwój sportu poprzez osiąganie wyso-
kich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym1.

Wspieranie sportu wyczynowego, także finansowe katowickich klubów (dotacje) powinno być syste-
mowe i oparte na następujących regułach kierunkowych:

1. Wsparcie „marek sportowych”. O wsparciu decydować powinna popularność i poziom sportowy 
klubu.

2. Sportową marką Katowic jest GKS Katowice (piłka nożna). Należy wziąć pod uwagę siłę oddziały-
wania tej dyscypliny sportowej i znaczenie jej tradycji – wykreowanie nowej marki sportowej jest 
bardzo trudne, kosztowne i długotrwałe.

3. Udział właścicielski miasta w spółkach sportowych, który pozwala na kontrolę działań klubu.

4. Baza. Miasto będzie wspierać te dyscypliny sportu, dla których dysponuje na swoim terenie obiek-
tami umożliwiającymi ich uprawianie, posiada odpowiednią wystarczająco liczną kadrą trenersko-

-instruktorską. Wsparcie oznacza także utrzymywanie infrastruktury służącej sportowi wyczyno-
wemu, modernizację tych obiektów i dopasowywanie ich do zmieniających się standardów.

5. Osiągnięcia. Wspierane będą przede wszystkim te dyscypliny, w których katowickie kluby notują 
znaczące wyniki potwierdzone rankingami. Decyzja o przyznaniu wsparcia powinna również brać 

1 Uchwała nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r.
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pod uwagę, czy dany sport jest dyscypliną olimpijską lub paraolimpijską2.

6. Tradycje. Wsparcie dotyczyć powinno dyscyplin, które spełniając powyższe kryteria swymi trady-
cjami związane są z Katowicami.

7. Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu jako bodziec dla sportowców i promocja miasta.

8. Wspieranie wyczynowych form sportu osób niepełnosprawnych. 

9. Obserwowanie nowych dyscyplin sportowych i wspieranie tych, które już notują widoczne 
osiągnięcia.

Cel 3 Rozwój sportu młodzieżowego

W obliczu rosnącego problemu nadwagi czy też, potwierdzonych w badaniach jakościowych, widocz-
nej niechęci pewnej grupy młodzieży do uczestnictwa w zajęciach WF jest oczywiste, że wspieranie 
sportu dzieci i młodzieży jest dla miasta zadaniem kluczowym. Współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży spełnia ważne zadania, kształtuje nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu, jest 
antidotum na patologie, uczy reguł fair play i kształtuje charakter. Zaleca się by działania te były 
możliwie wszechstronne i obejmowały dwie sfery:

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (przygotowanie do uczestnictwa w sporcie profesjonalnym, 
wyłonienie i objęcie opieką sportowych talentów):

 ˿ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wzmocnienie potencjału organizacyjnego, przystosowanie 
do dłuższej pracy dla młodzieży i osób chcących uprawiać sport rekreacyjnie.

 ˿ Wspieranie szkolenia sportowego poprzez dotacje finansowe dla klubów sportowych.

 ˿ Dalsza, konsekwentna modernizacja szkolnych obiektów sportowych (szatnie, prysznice, 
oświetlenie boisk itp.).

2. Sport szkolny:

 ˿ Rozbudowa systemu klas sportowych oraz powołanie szkoły mistrzostwa sportowego w mie-
ście Katowice3.

 ˿ Wzmocnienie systemu rozgrywek szkolnych (miejskich).

 ˿ Promocja uczestnictwa w Uczniowskich Klubach Sportowych (UKS).

 ˿ Promocja i wspieranie uczestnictwa w zawodach o zasięgu regionalnym i krajowym.

 ˿ Prowadzenie Siatkarskiego Ośrodka Sportowego i innych Młodzieżowych Ośrodków Sportowych.

 ˿ Przyjęcie zasady, że wykorzystanie części funduszu płac w szkołach, przeznaczonego na szko-
lenia i podnoszenie kwalifikacji, w przypadku nauczycieli WF, powinno być konsultowane 
z Wydziałem Sportu i zgodnie z preferencjami dotyczącymi dyscyplin.

2 Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki Wydział Sportu i Turystyki powinien zaproponować listę preferowanych 
dyscyplin.

3 Działanie już podjęte, zgodnie z zarządzeniem 84/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15 lutego 2011 r.
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Cel 4 Promocja miasta poprzez sport

Działanie to jest skonkretyzowane pod względem promocyjnym, w nowej Strategii Promocji Katowic, 
gdzie jasno wskazuje się, że służy ono powiększeniu atrakcyjności miasta wśród mieszkańców (aspekt 
wewnętrzny), inwestorów i turystów (aspekt zewnętrzny).

Cel 4.1. Aspekt wewnętrzny

Dla mieszkańców liczy się stała obecność klubów katowickich w najwyższych klasach rozgrywkowych 
oraz osiąganie wysokich wyników sportowych w rywalizacji międzynarodowej. Działania:

1. Wsparcie GKS Katowice (piłka nożna). Celem pośrednim jest powrót klubu do ekstraklasy.

2. Wsparcie dla 2 do 3 innych sportów zespołowych  mających potencjał do uczestnictwa w rozgryw-
kach ligowych na najwyższym poziomie. 

3. Wsparcie klubów sportowych, których zawodnicy osiągają najwyższe wyniki w rywalizacji między-
narodowej, w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich.

Cel 4.2. Aspekt zewnętrzny

Miasto posługuje się hasłem: „Katowice – dla odmiany”.  Obejmuje ono także wydarzenia sportowe. 
Miasto, pozyskując imprezy lub wybierając je z ofert organizatorów będzie się kierowało łącznie 
następującymi kryteriami:

 ˽ „ekwiwalent telewizyjny” – imprezy pozwalające pokazywać Katowice w określonym czasie i sto-
sunkowo taniej, niż przy pomocy tradycyjnej reklamy. Ciężar organizacji imprezy jest wkładem 
miasta w dane wydarzenie. Wybór i aktywne pozyskiwanie imprez sportowych powinno następo-
wać po starannej analizie. Dobrym przykładem jest Tour de Pologne.

 ˽ „Związek z miastem” – warto wspierać te imprezy, w których Katowice reprezentowane są przez  
zespół (zespoły, zawodników), związane z miastem.

 ˽ „Wysoka ranga imprezy” – imprezy sportowe najwyższej rangi: Mistrzostwa Polski, Europy, Świata, 
Olimpiady, etc.

Miasto, w umowach z organizatorami będzie brało pod uwagę następujące wymagania:

1. Eksponowanie Katowic. Widoczna obecność symboli miasta na materiałach promujących wyda-
rzenie, w przekazach TV itp.

2. Możliwość czynnego zaangażowanie mieszkańców, np. poprzez wolontariat.

3. Gwarancje bezpieczeństwa publicznego.

4. Wykorzystanie powierzchni miejskich pod promocję imprez.

5. Wykorzystanie imprez do innych działań promujących miasto (przekazanie praw do serwisu foto, 
wywiadów, obecność materiałów o mieście w trakcie imprezy).

Zaleca się utrzymanie organizowanych w hali „Spodek”  imprez budujących wizerunek miasta takich 
jak rozgrywek w Lidze Światowej piłki siatkowej i turnieju tenisowego WTA (z obecnym udziałem 
sponsorskim banku BnP)4.

4 Zgodnie z wynikami badań na temat recepcji wielkich wydarzeń sportowych w Katowicach (badania przeprowadzono 
1-19 lutego 2013r., na próbie 344 mieszkańców Katowic zdecydowanie największym zainteresowaniem i najlepszą opinią 
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4.4. Przedsięwzięcia
Cele Strategii Rozwoju Sportu w Katowicach do 2022 roku zostały skonkretyzowane w grupie przedsię-
wzięć samorządu. Przedsięwzięcia te należy traktować jako grupy wewnętrznie powiązanych kierun-
kowych działań, których realizacja doprowadzi do wykonania wyżej opisanych celów strategicznych.

Opisane dalej przedsięwzięcia obejmują także i te, które zostały zaplanowane wcześniej i na których 
realizację miasto zarezerwowało już środki finansowe. Te zaplanowane już działania to:

 ˽ Miejski Zespół Rekreacyjno-Sportowy i Kąpieliskowy (aquapark) – realizacja budowy w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

 ˽ Stadion przy ul. Bukowej – modernizacja i rozbudowa.

 ˽  Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” – modernizacja.

Wskazane przedsięwzięcia są kierunkowo najważniejsze dla rozwoju sportu w Katowicach.

4.4.1. Platforma informacyjna „Sportowe forum miasta Katowice” na stronie internetowej

Stworzenie internetowego wortalu (portalu specjalistycznego) z informacjami o dostępnych usługach 
(obiektach, wsparciu instruktorskim, itp.), który będzie głównym centrum informacyjnym dotyczą-
cym możliwości uprawiania aktywności sportowej. Wortal powinien być zintegrowany ze stroną www.
katowice.eu i innymi aktywnościami miasta w Internecie. W razie powstania wortalu wojewódzkiego, 
przewidzianego w Strategii Rozwoju Sportu w województwie śląskim, należy go podlinkować. 

Celem tego wortalu będzie zintegrowanie w jednym miejscu i podanie w jasnej formie możliwie 
wszystkich informacji o możliwościach uprawiania czynnego wypoczynku. Współpraca z jednostkami 
miejskimi (MOS, MOSiR, szkoły), organizacjami sportowymi,  oferentami prywatnymi (firmy) oraz 
organizacjami pozarządowymi umożliwi dostarczenie w jednym miejscu, stale aktualizowanej infor-
macji o możliwościach uprawiania sportu amatorskiego.

efekty:

 ˽ wykorzystanie bazy sportowej;

 ˽ wzrost aktywności fizycznej mieszkańców;

cieszą się imprezy siatkarskie (Liga Światowa Siatkarzy, Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej, ME w siatkówce kobiet). 
Zadowolenie na ponadprzeciętnym poziomie wzbudzały także wydarzenia związane z piłką ręczną i Tour de Pologne. 
W badaniach nie pojawił się jeszcze turniej WTA. Mieszkańcy Katowic chcą by imprezy te, rozszerzone o mecze koszykówki, 
były powtórnie rozgrywane. Kibicowanie wiązało się głównie z oglądaniem TdP (88 osób). Blisko 1/3 respondentów brała 
udział w różnych imprezach siatkarskich.

Przedsięwzięcia rozwojowe
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 ˽ wzrost aktywności fizycznej osób w wieku 50+;

 ˽ poprawa wizerunku miasta (poprzez integrację ze stroną  www miasta, wykorzystanie materiałów 
wytworzonych na potrzeby strony (np. zdjęć) w innych realizacjach.

grupy docelowe:     mieszkańcy, podmioty związane ze sportem

Źródła finansowania:  budżet miasta

Podmiot wiodący:    Wydział Sportu i Turystyki

4.4.2. Dolina Trzech Stawów jako miejsce czynnego wypoczynku

Dolina 3 Stawów, wraz z powiązanymi Lasami Murckowskimi stanowi „zielone płuca” miasta, jest 
już częściowo zagospodarowana oraz bardzo intensywnie wykorzystywana do celów aktywnego 
wypoczynku. Systematyczny rozwój, wdrażanie nowych atrakcji i modernizacja istniejących powinny 
doprowadzić do przekształcenia tego terenu, w oparciu o opracowaną koncepcję, w pełnowartościowy 
otwarty kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. Zbiorczo kierunki tego rozwoju, oczekiwane przez 
mieszkańców, można określić jako: rowery, rolki, woda, bieganie/nordic walking oraz infrastruktura 
towarzysząca (parkingi, gastronomia).

efekty:

 ˽ podtrzymanie aktywności fizycznej mieszkańców;

 ˽ wzrost aktywności fizycznej osób w wieku 50+;

 ˽ poprawa wizerunku miasta jako miejsca, w którym znajdują się przestrzenie publiczne do upra-
wiania rekreacji.

grupy docelowe:     mieszkańcy, podmioty związane ze sportem

Źródła finansowania:  budżet miasta, częściowo źródła komercyjne (koncesje gastronomiczne, 
opłaty parkingowe itp.)

Podmiot wiodący:    Urząd Miasta Katowice

4.4.3. Miejski Zespół Rekreacyjno-Sportowy i Kąpieliskowy (aquapark)5

Badania wykazały zapotrzebowanie na kryte pływalnie. Pływanie jest sportem całorocznym. 
Aquapark będzie umożliwiał podtrzymanie aktywności całorocznej będąc jednocześnie areną dla 
zawodów sportowych.

efekty:

 ˽ podtrzymanie całorocznej aktywności fizycznej mieszkańców;

 ˽ wzrost aktywności fizycznej osób w wieku 50+;

 ˽ rozrywka i sposób spędzania wolnego czasu dla całych rodzin;

 ˽ poprawa wizerunku miasta;

 ˽ upowszechnienie umiejętności pływania.

5 Określenie aquapark pojawiło się w badaniach i chociaż nie jest nazwą oficjalną, zostało użyte dla wskazania, że chodzi 
o ten sam obiekt.
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grupy docelowe:     mieszkańcy i długoterminowi rezydenci (np. studenci), podmioty związane
               ze sportem, mieszkańcy innych miejscowości aglomeracji

Źródła finansowania:  głównie źródła komercyjne (inwestor, następnie finansowanie z biletów),
               częściowo budżet miasta

Podmiot wiodący:    inwestor

4.4.4. Stadion miejski gKS przy ul. Bukowej

Obiekt ten powinien spełniać wymogi stawiane stadionom posiadającym 4 kategorię UEFA, stano-
wiąc piłkarski kompleks sportowy przystosowany do rozgrywania meczów na wszystkich szczeblach 
rozgrywek krajowych i zagranicznych.

efekty:

 ˽ większa dostępność bazy treningowej;

 ˽ obniżenie obciążenia na innych obiektach;

 ˽ rozrywka i sposób spędzania wolnego czasu;

 ˽ poprawa wizerunku miasta jako miejsca w którym odbywają się wysokiej rangi imprezy sportowe.

grupy docelowe:     wszyscy zainteresowani kibicowaniem, kluby piłkarskie

Źródła finansowania:  miasto jako inwestor, następnie finansowanie z biletów, reklamy,
               transmisji TV, wynajmu itp.

Podmiot wiodący:    UM Katowice

Uwagi:           obiekt będzie dostępny dla grających na najwyższych szczeblach rozgrywek 
               klubów miejskich

4.4.5. Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” jako miejsce wydarzeń sportowych wysokiej rangi

Obiekt ten powinien być określany jako kompleks widowiskowo-sportowy, obejmujący: halę główną (z 
trybunami) przystosowaną do prowadzenia rozgrywek i imprez sportowych klasy światowej (mistrzo-
stwa świata i porównywalne) oraz lodowisko i sala sportowa z siłownią i basenem.

efekty promocyjne:

 ˽ rozrywka i sposób spędzania wolnego czasu dla całych rodzin;

 ˽ poprawa wizerunku miasta jako miejsca w którym odbywają się „wielkie wydarzenia”.

efekty bezpośrednio sportowe:

 ˽ wykorzystanie lodowiska jako bazy do uprawiania hokeja (męskiego i żeńskiego) oraz innych spor-
tów (łyżwiarstwo figurowe, curling);

 ˽ wykorzystanie małej hali sportowej, siłowni i basenu  do codziennego użytku dla klubów i stowa-
rzyszeń sportowych jako obiektu treningowego i na zawody szkolne, juniorskie itp.

grupy docelowe:     wszyscy zainteresowani kibicowaniem, kluby i stowarzyszenia sportowe

Źródła finansowania:  głównie źródła komercyjne (finansowanie z biletów, reklamy, transmisji TV,
               wynajmu itp.), częściowo budżet miasta
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Podmiot wiodący:    Miasto Katowice, docelowo operator zewnętrzny

4.4.6. Modernizacja miejskich kortów tenisowych

Kierunki rozwoju:

 ˽ modernizacja obiektów istniejących;

 ˽ budowa hali tenisowej (Janów) na dwa korty.

efekty:

 ˽ podniesienie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców;

 ˽ lepsza baza do uprawiania sportu wyczynowego i powszechnego;

 ˽ możliwość organizowania zawodów tenisowych wysokiej rangi.

grupy docelowe:     mieszkańcy miasta, profesjonalni tenisiści i tenisistki, kluby sportowe

Źródła finansowania:  budżet miasta

Podmiot wiodący:    MOSiR

4.4.7. Obiekty sportowe dla czynnego uprawiania sportu

Miasto realizuje działania zmierzające do poprawy stanu ilościowego i jakościowego bazy sportowej 
w dzielnicach. Dotyczą one obiektów otwartych („Boiska w dzielnicach”), szkolnych (systematyczna 
modernizacja bazy sportowej  szkolnej) a także miejskich obiektów zamkniętych (np. modernizacja 
i budowa hal).

Kierunki rozwoju projektów dotyczących infrastruktury sportowej:

 ˽ zarządzanie obiektami i udostępnianie obiektów sportowych;

 ˽ uzupełnianie bazy sportowej poprzez:

 ˿ budowę nowych obiektów,

 ˿ doposażenie  istniejących obiektów;

 ˽ programy obiektów dzielnicowych, budowanych we współpracy z przyszłym użytkownikiem, 
ponoszącym koszty ich eksploatacji;

 ˽ program miejski „Miasto ogrodów – strefy aktywnego wypoczynku”. Jest to kontynuacja, z budżetu 
miasta, programu UE „Strefy aktywności rodzinnej”;

 ˽ obiekty szkolne ogólnodostępne.

efekty:

 ˽ podniesienie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców w bezpośredniej bliskości miejsca 
zamieszkania;

 ˽ przełamanie tendencji dotyczących unikania uczestnictwa w szkolnych zajęciach sportowych;

 ˽ lepsza baza do uprawiania sportu szkolnego;

 ˽ „uniwersalizacja” obiektów w aspekcie grup docelowych – obiekty dostępne dla różnych grup dzia-
łają dłużej i są efektywniej wykorzystywane.
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grupy docelowe:     wszyscy zainteresowani uprawianiem sportu, kluby i stowarzyszenia
               sportowe, UKS

Źródła finansowania:  budżet miasta, budżet samorządu wojewódzkiego, fundusze UE

Podmiot wiodący:    Urząd Miasta Katowice

4.4.8. Sport wyczynowy

Jak wynika z części analitycznej wsparcie systemowe dotyczyć będzie sportów zespołowych oraz 
sportów indywidualnych. Oznacza to, że działania będą prowadzone stale (regularnie), a ich celem 
bezpośrednim jest wspieranie wejścia i utrzymania się drużyn katowickich w najwyższych klasach 
rozgrywek i zdobywaniu laurów w tychże (mistrzostwa, puchary). Działania będą skoncentrowane 
na wsparciu finansowym, organizacyjnym oraz szkoleniowym.

Za istotną, z przyczyn promocyjnych, dyscyplinę przyjmuje się piłkę nożną, inne dyscypliny wybierane 
według potencjału, bazy, szans rozwojowych i tradycji. Powyższe kryteria dotyczą także wspierania 
w odniesieniu do sportów indywidualnych. Z organizacyjnych przyczyn działania wspierające dotyczyć 
będą klubów.

efekty:

 ˽ obecność katowickich drużyn w najwyższych klasach rozgrywkowych;

 ˽ system współpracy klubów w szkoleniu dzieci i młodzieży;

 ˽ osiąganie wysokich wyników w rywalizacji krajowej i międzynarodowej w sportach indywidualnych;

 ˽ działania integracyjne i edukacyjne (kibice);

 ˽ poprawa wizerunku miasta (efekt promocyjny);

 ˽ wykorzystanie ekwiwalentu telewizyjnego;

 ˽ wykorzystanie „siły przyciągania” popularnych dyscyplin, klubów i sportowców jako narzędzia 
zachęcającego do uprawiania sportu.

grupy docelowe:     bezpośredni – kluby sportowe (w nich: sportowcy, trenerzy, działacze),
               pośredni – mieszkańcy (zwłaszcza kibice)

Źródła finansowania:  środki samorządu, ministerialne w odniesieniu do sportów indywidualnych
               i komercyjne (wpływy z biletów, reklamy itp.)

Podmiot wiodący:    kluby sportowe

Uwagi:           miasto spełnia rolę wspierającą

4.4.9. Szkoła mistrzostwa sportowego

Przedsięwzięcie zaprojektowane jest jako systemowe uzupełnienie procesu szkolenia dzieci i mło-
dzieży w Katowicach. Mając do dyspozycji szeroką bazę można stworzyć szkołę w pełni wykorzystu-
jącą sportowy potencjał dzieci i młodzieży w Katowicach. 

Szkoła wsparta będzie szerokim systemem klas i szkolenia sportowego, na wszystkich poziomach 
kształcenia (podstawowym, gimnazjalnym i licealnym).
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efekty:

 ˽ wzrost poziomu szkolenia sportowego;

 ˽ osiąganie lepszych wyników sportowych w młodzieżowej rywalizacji krajowej i międzynarodowej;

 ˽ lepszy nabór na studia sportowe;

 ˽ przyciągnięcie utalentowanej młodzieży z miast okolicznych.

grupy docelowe:     młodzi sportowcy, szkoleniowcy, nauczyciele WF, UKS

Źródła finansowania:  środki miasta oraz środki pozabudżetowe, środki podmiotów zewnętrznych 
               i subwencja

Podmiot wiodący:    podmiot zewnętrzny

Uwagi:           szkoła (zespół edukacyjny) prowadzona na prawach szkoły publicznej 

4.4.10. Stworzenie przyjaznych warunków dla prywatnych inicjatyw dotyczących budowy bazy 
sportowej

Przedsięwzięcie ma, ze strony miasta, głównie charakter promocyjny, edukacyjny i organizacyjny, 
aczkolwiek nie należy wykluczać wsparcia finansowego6 (w drodze umów cywilno-prawnych lub part-
nerstwa publiczno-prywatnego). Celem jest przekonanie prywatnych inwestorów, że tworzenie i eks-
ploatowanie obiektów sportowych w Katowicach jest ekonomicznie uzasadnione.

efekty:

 ˽ powstanie większej ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych;

 ˽ szerszy dostęp do bazy co przekłada się na większą popularność uprawiania aktywności fizycznej;

 ˽ w pewnych wypadkach – powstanie i eksploatacja bazy przeznaczonej do uprawiania sporów 
licencjonowanych.

grupy docelowe:     mieszkańcy

Źródła finansowania:  źródła komercyjne

Podmiot wiodący:    Wydział Sportu i Turystyki jako struktura pilotująca procedury przez UM

Uwagi:           efekty powinny być podobne do wyników programu „Obiekty sportowe
               w dzielnicach”, miasto powinno wspierać (w granicach swoich możliwości)
               każdą inicjatywę, niezależnie od dyscypliny7

6 Por. omówiony w części analitycznej ośrodek sportowy na osiedlu Bażantowo, gdzie samorząd sfinansował otwarte 
boisko wielofunkcyjne. Jest to udany i godny naśladowania przykład współpracy samorządu z inwestorem prywatnym.

7 Przykładem może być inicjatywa budowy w Katowicach pola golfowego na hałdach w dzielnicy Murcki lub Kostuchna.
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Model zarządzania sportem w Katowicach winien brać pod uwagę zapisy ustawowe. Jednakże same 
przepisy nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania działań w tym zakresie, dlatego 

– dla realizacji tego zadania w możliwie celowy i efektywny sposób – została wykonana niniejsza 
Strategia Rozwoju Sportu w Katowicach do 2022 roku.

Art. 27 Ustawy o sporcie:

1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie 
własne jednostek samorządu terytorialnego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki 
i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny 
z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

3. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kul-
tury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych.

Za wdrażanie strategii pod względem instytucjonalnym i zarządczym odpowiedzialny jest Prezydent 
Miasta Katowice, który wykonuje swoje obowiązki za pośrednictwem stosownych struktur Urzędu 
Miejskiego, w szczególności:

 ˽ Wydziału Sportu i Turystyki,

 ˽ Pełnomocnika ds. Organizacji Imprez Strategicznych,

 ˽ Wydziału Rozwoju Miasta,

 ˽ Wydziału Promocji,

 ˽ Wydziału Edukacji,

 ˽ Wydziału Inwestycji,

 ˽ Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Jak wskazuje lista przedsięwzięć, wdrażanie Strategii oparte jest na zasadzie współpracy z różnymi 
podmiotami – publicznymi, 3 sektorem (NGO)1 i prywatnymi. Aktywność ze strony tych podmiotów 
jest czynnikiem krytycznym we wdrożeniu Strategii. Przyjęto, jako założenie podstawowe, że samo-
rząd będzie pełnił rolę koordynującą, wspierającą i ułatwiającą działania w zakresie aktywności spor-
towej, natomiast nie będzie on bezpośrednim organizatorem (z wyjątkiem szkół) tejże aktywności. 
Przy wdrażaniu Strategii niezbędne będzie zaangażowanie jednostek organizacyjnych podległych UM, 
zwłaszcza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR).

1 Formalnie do 3 sektora zalicza się kluby sportowe, zwłaszcza działające w formie stowarzyszeń.

Wdrażanie
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Podmioty współpracujące we wdrożeniu Strategii Rozwoju Sportu

Podmioty wywierające na siebie wpływ w procesie wdrożenia Strategii Rozwoju Sportu
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Finanse1 

1 Uwagi dotyczące finansowania znalazły się w raportach z badań i analiz. W tym miejscu umieszczona jest synteza.

Przyjęto, że obecne formy finansowania oraz poziom nakładów, zostaną utrzymane, natomiast 
w nowej perspektywie finansowej UE (na lata 2014-2020) dostępne są środki umożliwiające sprawne, 
celowe i efektywne wdrażanie przewidzianych w niniejszym dokumencie przedsięwzięć.

1. Budżet miasta Katowice. Środki przeznaczone na sport (we wszystkich kierunkach priorytetowych) 
pochodzą głównie z budżetu miasta i wydatkowane są na:

 ˿ inwestycje w obiekty sportowe (w tym modernizacje, remonty, poprawa standardu);

 ˿ bieżące utrzymanie bazy;

 ˿ wsparcie sportu szkolnego;

 ˿ wsparcie sportu wyczynowego, przez konkursy, projekty, dofinansowanie zadań oraz 
współwłasność;

 ˿ nagrody, wyróżnienia i inne ego typu formy;

 ˿ wsparcie (organizacyjne, promocyjne i finansowe) wielkich imprez sportowych.

2. Fundusze unijne w formie dotacji – wydatkowane głównie na inwestycje w infrastrukturę spor-
towo-rekreacyjną (np. Strefy aktywności rodzinnej), czasem na cele promocyjne.

3. Kredyty (np. EBI) – głównie cele inwestycyjne.

4. Miasto korzysta także (w różnej, często pośredniej formie) ze środków budżetu państwa oraz środ-
ków samorządu wojewódzkiego – przykładem może być program „Moje boisko – Orlik 2012”.

5. Najtrudniejsze do oceny, ale niewątpliwie występujące są środki prywatne. Zakupy sprzętu i wypo-
sażenia sportowego, opłaty za wstęp do siłowni czy klubów fitness, bilety na kąpieliska, opłaty za 
wynajem itp. – to wydatki ponoszone bezpośrednio lub pośrednio (poprzez kluby i stowarzyszenia) 
przez mieszkańców.

6. Zakłada się wzrost wydatków ze źródeł prywatnych na inwestycje – możliwe formy to partnerstwo 
publiczno-prywatne, budowa obiektu ze środków własnych inwestora i korzystanie ze wsparcia 
miasta w postaci umów cywilno-prawnych, działania samodzielne.
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Monitorowanie i ewaluacja Strategii

Ocena skuteczności wdrożenia Strategii wymaga przyjęcia systemowego zespołu wskaźników oceny 
(ewaluacji) i monitoringu wykonania Strategii Rozwoju Sportu dla miasta Katowice do 2022 roku. 
Zgodnie z przyjętą, powszechnie używaną,  metodologią przyjęto 3 grupy wskaźników:

 ˽ wskaźniki oddziaływania – mierzą one realizację wizji;

 ˽ wskaźniki rezultatu – mierzą realizację poszczególnych celów;

 ˽ wskaźniki produktu – mierzą realizację poszczególnych przedsięwzięć, a tym samym wskazują 
stopień realizacji celów.

Dokonywany regularnie pomiar umożliwi dokonanie oceny celowości, skuteczności i efektywności 
podjętych działań oraz posłużyć może do możliwej modyfikacji (korekty) podejmowanych w ramach 
Strategii przedsięwzięć. Ocena wskaźników powinna być prowadzona przez podmiot wdrażający 
w 3 formach:

 ˽ ocena coroczna (w trakcie realizacji Strategii), tylko tych wskaźników, które są możliwe do ustale-
nia (np. budżetowych);

 ˽ ocena średnioterminowa (w trakcie). Ocena taka, że względu na horyzont czasowy Strategii 
powinna ona odbyć się w 2015 roku, dla okresu 2016-2022 może okazać się konieczne przeprowa-
dzenie działań korekcyjnych;

 ˽ ocena po (ex-post), po całym okresie realizacji Strategii, czyli w roku 2023.

Całość wskaźników przedstawiona została w dwóch pozycjach – bazowa (dla roku 2011) oraz końcowa 
(dla 2022).
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WSKAŹNIKI ODDZIAłyWANIA
wskaźnik 2011 2022 uwagi, źródła danych

liczba osób ćwiczących
(uprawiających sport)
regularnie

4,5% 6%
badania ankietowe, 
dane z klubów

odsetek osób dekla-
rujących aktywność 
fizyczną (ogół)

57% 70% badania ankietowe

odsetek osób upra-
wiających aktywność 
fizyczną w grupie 50+

47% 60% badania ankietowe

WSKAŹNIKI REZULTATU
Cel 1 2012 2022 uwagi, źródła danych
liczba obiektów 
sportowych i ich stan 
jakościowy

zgodnie ze stanym 
opisanym w Strategii

zgodnie z listą przed-
sięwzięć opisanych 
w Strategii

Cel 2 2012 2022

ilość klubów sporto-
wych w Katowicach

ok. 200 ok. 200
utrzymanie stanu licz-
bowego przy spadającej 
liczbie mieszkańców

Cel 3 2012 2022

ilość UKS 56 56
utrzymanie stanu licz-
bowego przy spadającej 
liczbie dzieci

pozycja Katowic w 
punktacji sportu mło-
dzieżowego (punktacja 
powiatów i gmin)

10 10 utrzymanie pozycji

szkoły sportowe 0 1 zgodnie ze Strategią
Cel 4 2012 2022
liczba klubów w 
najwyższych klasach 
rozgrywkowych

3 4
wskaźnik pocho-
dzący z rankingu 
metropolitalności

liczba wielkich 
imprez sportowych 
(międzynarodowych)

4 5-6
1 impreza kluczowa raz 
na kwartał, 2 imprezy 
dodatkowe

WSKAŹNIKI PRZEDSIęWZIęć
wydatki bieżące na 
kulturę fizyczną na 1 
mieszkańca

78 zł (za 2010 rok) utrzymanie kwoty w wymiarze realnym

wykonanie planowa-
nych obiektów

zgodnie ze Strategią i innymi miejskimi dokumentami planistycznymi

Dane badawcze z 2011 roku (IV kwartał), dane rzeczowe z roku 2012.

Warunkiem oceny poziomu realizacji zadań jest prowadzenie badań społecznych, ilościowych, doty-
czących aktywności sportowej mieszkańców Katowic co najmniej w odstępach dwuletnich. Ponieważ 
badanie takie przeprowadzono dla potrzeb wykonania niniejszego dokumentu, zaleca się by następne 
przeprowadzić w roku 2015.

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 71



71

Załącznik 1 Spis obiektów sportowych

Załącznik 1 Spis obiektów sportowych

Hale widowiskowo–sportowe

 ˽ miejskie

1. Hala widowiskowo-sportowa „Spodek” 
(hala główna i hala boczna), 
Al. Korfantego 35

Stadiony piłkarskie

 ˽ miejskie

1. Stadion Miejski GKS Katowice, 
ul. Bukowa 1

2. „Rapid”, ul. Grażyńskiego 51 (MOSiR) 

3. LGKS Podlasianka, ul. Sołtysia 25

4. „Kolejarz”, ul. Alfreda 1 

5. Ośrodek Sportowy „Szopienice”, 
ul. 11 Listopada 20 

6. Ośrodek Sportowy „Hetman”, ul. Siwka 2

 ˽ pozamiejskie

1. Stadion KS Rozwój Katowice 
(KWK „Wujek”)

2. MK Górnik, ul. Boya-Żeleńskiego 96C

Boiska

 ˽ miejskie

1. ul. Żeliwna (Orlik 2012 na Bugli)

2. ul. Gliwicka (Orlik przy MDK Załęże)

3. ul. 1 Maja 97 (OS „Słowian”)

4. ul. Grabskiego (boisko sportowe)

5. ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej (boisko 
sportowe)

6. ul. Kijowska (boisko sportowe)

7. Plac Ojca Widucha (boisko sportowe)

8. ul. Pod Młynem 

9. ul. Samsonowicza 

10. ul. Dudy Gracza

11. GKS Katowice, ul. Bukowa 1 (2 boiska 
treningowe)

12. „Rapid”, ul. Grażyńskiego 51 (1 boisko 
treningowe)

13. LGKS Podlesianka (1 boisko treningowe)

14. „Kolejarz”, ul. Alfreda 1 (1 boisko 
treningowe)

15. OS „Szopienice” (1 boisko treningowe)

16. „Hetman 22” (1 boisko treningowe)

17. ul. Na Obrzeżu (1 boisko sportowe)

18. MK Górnik, ul. Boya-Żeleńskiego 96C 
(boisko treningowe)

 ˽ pozamiejskie

1. KS Rozwój Katowice (2 boiska 
treningowe)

2. OS na osiedlu Bażantowo (2 boiska 
treningowe)

3. MK Górnik Katowice (1 boisko 
treningowe)

4. ul. Piastów os. Tysiąclecia (boisko 
do koszykówki)

Sale gimnastyczne

1. Sala gimnastyczna przy Hali Sportowej 
„Józefowska”, ul. Józefowska 40

2. Salka szermiercza przy OS „Kolejarz”, 
ul. Alfreda 1
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Lodowiska

1. Lodowisko „Jantor”, ul. Z.Nałkowskiej 11

2. Lodowisko „Spodek”, Al. Korfantego 35

Hale sportowe

1. Hala boczna przy HWS „Spodek”, 
Al. Korfantego 35

2. OS „Szopienice”, ul. 11 listopada 16

3. Hala Sportowa „Józefowska”, ul. 
Józefowska 40

4. Hala Sportowa „Kolejarz”, ul. Alfreda 1

5. AWF Katowice – 3 hale

6. Uniwersytet Ekonomiczny – 1 hala

7. Osiedle Bażantowo – 1 hala

 ˽ oświatowe

1. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, 
ul. Paderewskiego 46a

2. Gimnazjum nr 4, ul. Graniczna 46

3. Gimnazjum nr 19, ul. Sółdzielczości 21

4. Szkoła Podstawowa nr 27, 
ul. łętowskiego 18

Kąpieliska

1. Staw kąpieliskowy – Dolina 3 Stawów

2. Kąpielisko „Bugla”, ul. Żeliwna 26d

3. Kąpielisko „Rolna”, ul. Nasypowa 65

4. Basen letni MDK Załęże, ul. Gliwicka 214

5. OS „Zadole”, ul. Wczasowa 8

6. Basen letni „Camping 215”, 
ul. Trzech Stawów

7. Staw Morawa

Kryte pływalnie

 ˽ miejskie

1. Basen w „Spodku”, al. Korfantego 35

2. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, 
ul. Paderewskiego (basen 25 m)

3. Zespół Szkół nr 7, osiedle Witosa 
(basen 25 m)

4. Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 
(basen 25 m)

5. Zespół Szkół Plastycznych, ul. Ułańska 
(basen 25 m)

 ˽ pozamiejskie

1. AWF Katowice, ul. Mikołowska 
(basen 25 m)

2. Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Bogucicka 
(basen 25 m)

3. „CROBIS”, ul. Boya-Żeleńskiego 
(basen 25 m)

4. OS na osiedlu Bażantowo

5. Hotel „Monopol”

6. OS COB, ul. Wesoła

7. Dom Księdza Emeryta, ul. Czempiela

8. Ośrodek Rehabilitacji „Fizjo-Med II”, 
ul. Żelazna

9. Hotel „Silesian”

10. Hotel „Novotel”

Korty tenisowe

 ˽ miejskie

1. OS „Podlesianka”, ul. Sołtysia 25 
(2 korty)

2. OS „Hetman”, ul. Siwka 2 (2 korty)

3. OS „Szopienice”, ul. 11 Listopada 16 
(2 korty)

4. OS „Słowian”, ul. 1 Maja 99 (2 korty)

5. ORW „Zadole”, ul. Wczasowa 8 (4 korty)

6. „Camping 215”, ul. Trzech Stawów (1 kort)

7. boisko wielofunkcyjne, ul. Grabskiego 
(1 kort)

8. „Pro-Ten”, ul. Szopienicka 1 (8 kortów)
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 ˽ pozamiejskie

1. Osiedle Bażantowo (3 korty)

2. Korty im. Jędrzejowskiej (10 kortów)

3. Wzgórze Wandy (7 kortów)

4. Pro-Serv – ŚTS0 (5 kortów)

5. Giszowieckie Towarzystwo Sportowe, ul. 
Pszczyńska (8 kortów)

Korty do squasha (całoroczne)

1. Obiekty MPGK (2 korty)

2. Osiedle Bażantowo (4 korty)

3. ul. Ceglana (4 korty)

4. AWF (1 kort)

5. OS COB, ul. Wesoła (4 korty)

Tory deskorolkowe

1. Pomnik Trudu Górniczego

2. OS „Słowian”, ul. 1 Maja 99

3. ORW „Zadole”, ul. Wczasowa 8

Siłownie

 ˽ miejskie

1. Kąpielisko „Rolna”, ul. Nasypowa 65

2. OS „Słowian”, ul. 1 Maja 97

3. HWS „Spodek”, Al. Korfantego 35

4. HS „Józefowska”, ul. Józefowska 40

5. OS „Szopienice” ul. 11 Listopada 16

6. OS „Zadole”, ul. Wczasowa 8

7. HS „Kolejarz”, ul. Alfreda 1 

8. OS „Hetman”, ul. Siwka 2

9. Lodowisko „Jantor”, ul. Nałkowskiej 11

 ˽ pozamiejskie

1. Klub „Gloria”, ul. Lubiny

2. OS na osiedlu Bażantowo

3. Hotel „Monopol”, ul. Dworcowa

4. Budynek „ALTUS”

5. „PURE” w Silesia City Center

6. „Fitness Club”, Al. Korfantego

7. „CROBIS”, ul. Boya-Żeleńskiego

8. OS COB, ul. Wesoła

9. Klub „Paco Team”, ul. Adama 33

10. Klub „Tytan 92”, ul. Radosna 92

11. Miejskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej, ul. Warszawska 25

Trasy rowerowe

1. 9 tras rowerowych o łącznej długości 
110 km

Boiska do petanque

1. Park Kościuszki

2. Park Giszowiec
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KSIęGA EWIDENCyJNA UCZNIOWSKICH KLUBóW SPORTOWyCH URZęDU MIASTA KATOWICE 
(rok założenia 2006)

nr nazwa UKS adres uwagi

1/06
Międzyszkolny Klub Sportowy „Skok” przy 
Prywatnej Szkole Podstawowej „Szkoła jak Dom” 
Katowice

ul. Witosa 18

2/06 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Wiara” 
TKKF Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych ul. Lubiny 9

3/06 Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego ul. Paderewskiego 46a

4/06 Uczniowski Klub Sportowy „Junga” ul. Morawa 119

5/06 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Murcki” 
TKKF ul. Solskiego 2

6/06 Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł Katowice” ul. Strumienna 33
zmiana nazwy:
UKS przy SP nr 53
na UKS „Orzeł Katowice”

7/06 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Tornado” ul. Marcinkowskiego 17 skreślony

21.01.2013
8/06 Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Katowice Plac Wyzwolenia 18

9/06 Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Załęże” przy 
ZSO nr 8 ul. Gliwicka 276 skreślony

15.02.2007

10/06 Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód 
Pawłowski Janów” ul. 1 Maja 132/1

11/06 Uczniowski Klub łyżwiarski „Spin” Katowice ul. Szopienicka 13d/7
12/06 Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek” ul. Iłłakowiczówny 13
13/06 Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia Katowice” ul. Lompy 17
14/06 Uczniowski Klub Sportowy „Sfinks” ul. Orkana 15d/45

15/06 Uczniowski Klub Sportowy „Konopa” przy II LO im. 
M. Konopnickiej ul. Głowackiego 6

16/06 Uczniowski Klub Sportowy „Dąb-19” ul. Agnieszki 2
17/06 Uczniowski Klub Sportowy „Lider” przy SP nr 18 ul. Sportowa 29

18/06 Uczniowski Klub Sportowy „4” Katowice ul. Trzech Stawów 10
zmiana nazwy:
UKS „Czwóreczka” 
na UKS „4”

19/06 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Naprzód Janów” Pl. Wyzwolenia 7

zmiana nazwy:
MUKS „Janów” na MUKS 
„Naprzód Janów”

20/06 Uczniowski Klub Sportowy „Katowice” ul. Grabowa 3a/23
21/06 Uczniowski Klub Sportowy „Mikrus” ul. Karliczka 15

22/06 Uczniowski Klub Sportowy „Gymnasion” przy ZSO 
nr 11 ul. Słowiańska 1

23/06 Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 43” przy 
Gimnazjum nr 13 ul. Brynicy 7

24/06 Uczniowski Klub Sportowy „Kokociniec 67” ul. Zielona 5
25/06 Uczniowski Klub Sportowy „SP 27” Katowice ul. łętowskiego 18
26/06 Uczniowski Klub Sportowy „Karlik” przy SP nr 33 ul. Witosa 23
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KSIęGA EWIDENCyJNA UCZNIOWSKICH KLUBóW SPORTOWyCH URZęDU MIASTA KATOWICE 
(rok założenia 2006)

nr nazwa UKS adres uwagi

27/06 Uczniowski Klub Sportowy „PIK” przy VIII LO im. M. 
Curie-Skłodowskiej ul. 3 Maja 42

28/06 Międzyparafialny Katolicki Klub Sportowy „Gloria” 
Archidiecezji Katowickiej ul. Chopina 18

29/06 Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” przy SP nr 51 ul. Przyjazna 7a

30/06 Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” 
przy SP nr 48 ul. Bielska 14

31/06 Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy 
GKS Katowice ul. Krzyżowa 12

zmiana nazwy:
UKS „Orzeł Wełnowiec” 
/ UKS „Orzeł Katowice” 
na ZUKS GKS Katowice

32/06 Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 22” przy SP nr 22 
im. J. Słowackiego ul. Wolskiego 3

33/06 Uczniowski Klub Sportowy „Kukułki” przy SP nr 65  ul. Kukułek 2a
34/06 Uczniowski Klub Sportowy „Ara” przy SP nr 11 ul. Nasypowa 16

35/06 Uczniowski Klub Sportowy „Omega” przy 
Gimnazjum nr 16 ul. Wojciecha 9

36/06 Uczniowski Klub Sportowy „Junior Basket” 
Katowice ul. Krzywoustego 11

zmiana nazwy:
UKS C.Hartwig na UKS 
„Junior Basket” Katowice

37/06 Uczniowski Klub Sportowy „Szopienice” ul. Obr. Westerplatte 30

38/06 Uczniowski Klub Sportowy „Pałac Młodzieży” 
Katowice ul. Mikołowska 26

39/06 Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży” 
Katowice ul. Mikołowska 26

40/06 Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator 23” przy 
Gimnazjum nr 23 ul. Medyków 27

41/06 Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka” ul. Ks. Bp. Adamskiego 24 skreślony
21.10.2006

42/06 Uczniowski Klub Sportowy „06 Katowice 
– Południe” ul. Armii Krajowej 84

43/06 Uczniowski Klub Sportowy „Jaskółka” przy 
Gimnazjum nr 12 ul. Staszica 2

44/06 Uczniowski Klub Sportowy „Carramba” Katowice 
przy SP nr 66 ul. Tysiąclecia 88/37

45/06 Uczniowski Klub Sportowy „Maczek” przy IV LO im. 
Gen. St. Maczka ul. Katowicka 54 skreślony

12.03.2007

46/07 Uczniowski Klub Szachowy „Śląsk” przy Katolickiej 
Szkole Podstawowej ul. Ścigały 17

47/06 Szkolny Klub Sportowy „Grom” przy ŚlTZN ul. Sokolska 26 skreślony
21.04.2007

48/07 Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” ul. K. Lepszego 2
49/08 Uczniowski Klub Sportowy „Katowice – Załęże” ul. Zarębskiego skreślony
50/08 Uczniowski Klub Sportowy „21 Podlesie” ul. Malczewskiego 1
51/09 Uczniowski Klub Sportowy „Źródełko Katowice” ul. Wantuły 11

52/10 Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska 
Silesia” Katowice ul. Sowińskiego 9/64

zmiana nazwy: UKS 
„Football Academy” na UKS 
„Akademia Piłkarska 
Silesia” Katowice

53/10 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„SnowTeam” Katowice ul. Lisieckiego 7/5 skreślony

29.09.2011
54/10 Uczniowski Klub Sportowy „Tatsu” ul. Janowska 6/4
55/11 Uczniowski Klub Sportowy „Goldengoal” Katowice ul. Dębowa 26/9
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KSIęGA EWIDENCyJNA UCZNIOWSKICH KLUBóW SPORTOWyCH URZęDU MIASTA KATOWICE 
(rok założenia 2006)

nr nazwa UKS adres uwagi

56/11 Uczniowski Klub Sportowy „Ochajo 19” przy 
Gimnazjum nr 19 ul. Spółdzielczości 28

57/11 Uczniowski Klub Sportoy „Czarni Katowice” ul. Gościnna 7a
58/12 Uczniowski Klub Sportowy „VECTOR” ul. Zawiszy Czarnego 8
59/12 Uczniowski Klub Sportowy „REKINy” ul.Roździeńskiego 82

60/12 Uczniowski Klub Sportowy „Murcki Kostuchna 
Górnik” Katowice ul. Boya-Żeleńskiego 96c

61/12 Uczniowski Klub Sportowy „BONITO Murcki” przy 
SP nr 48 ul. Bielska 14

62/13 Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Katowice ul. Marmurowa 18
63/13 Uczniowski Klub Sportowy „IMPERIUM” Katowice ul. Tysiąclecia 29/1
64/13 Uczniowski Klub Sportowy ERGO Śląsk ul. Grażyńskiego 8/2

65/13 Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” 
Katowice ul. Johna Baildona 14/8

Katowice, 7 czerwca 2013 r.

Id: EC296A28-6E2F-468F-A192-B5F130E4E466. Podpisany Strona 77



77

Załącznik 2 Lista klubów sportowych

KSIęGA EWIDENCyJNA KLUBóW SPORTOWyCH URZęDU MIASTA KATOWICE 
(rok założenia 2006)

nr nazwa KS adres uwagi
1/06 Śląski Klub Curlingowy ul. Sandomierska 21/25
2/06 Klub Sportowy „Katowice-Południe” ul. Młyńska 21
3/06 Śląski Klub Kyokushin Karate ul. Tysiąclecia 92/11

4/06 Amatorski Klub Sportowy „Torpedo” Nikisz ul. Grodowa 14/5 19.11.2013 zawieszenie 
działalności

5/06
Katowicki Oddział Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej i Sportów Walki „Pszczyńska Akademia 
Sztuk Walki”

ul. Tysiąclecia 19/139

6/06 Klub Sportowy „Bumeikan” ul. Szenwalda 38c/24

zmiana nazwy:
KS „yoshinkan Aikido 
Bumeikan Dojo” na KS 
„Bumeikan” OPP

7/06 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „Tor” 
przy PKP PLK SA Al. Roździeńskiego 1

8/06 Klub Sportowy „Capoeira Camangula” ul. Szczecińska

zmiana nazwy:
KS „Capoeira Artes Das 
Gerias” na KS „Capoeira 
Camangula”

9/06 Stowarzyszenie „Cobra Group” ul. Grażyńskiego 15A/37

zmiana nazwy:
Akademia Sportowa 
Muay Thai (Academy 
Sports of Muay Thai) 
na Stowarzyszenie „Cobra 
Group”

10/06 Stowarzyszenie Shidokan Emers Team ul. Piastów 3/181
11/06 Amatorski Klub Hokejowy„Wiking” ul. Uniwersytecka 12/61
12/06 Klub Bowlingowy Katowice ul. Mikusińskiego 19/7
13/06 Klub Karate Todome ul. łętowskiego 8/4
14/06 Klub Bowlingowy „Jura” ul. Bratków 
15/06 Klub Wspinaczkowy „CW Transformator” ul. Medyków 2

16/06 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Torkat 
Katowice” ul. Samsonowicza 25/111 skreślony

05.10.2006
17/06 Klub Sportowy „Sigma Katowice” ul. Karliczka 37b/5
18/06 Stowarzyszenie Hokejowe „Old Boys Katowice” ul. Markiefki 69/3
19/06 Katowicki Klub Sportowy „ATTAK” ul. Morawa 47 skreślony

20/06 Górnośląski Klub Sportowy „MURCKI” ul. P. Kołodzieja 42 
w filii MDK „Południe”

21/06 Baseballowy Klub Sportowy „Rawa Katowice” ul. Radockiego 162/8
22/06 Klub Sportowy „ Jango Katowice” ul. 11 Listopada 13 przeniesione do KRS
23/06 Stowarzyszenie „Trzy Stawy” ul. Reymonta 16/10
24/06 Śląska Akademia Jeździecka ul. Kluzika 9
25/06 Klub Sportowego Reagowania „PowerSport” ul. Mikołowska 26
26/06 Klub Sportowy „06 Kleofas Katowice” ul. Obroki 43a
27/06 Klub Sportowy „Skałka Katowice” ul. Gołby 4/8
28/06 Katowicki Klub Karate Kyokushin ul. Radockiego 218/10
29/06 Klub Sportowy „BAILDON” Katowice ul. Jankego 160
30/06 Klub Sportowy „Power Silesia” ul. Bałtycka 78
31/06 Klub Sportowy „1 FC Katowice” ul. Sowińskiego 5a

32/06 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „SCS Racing 
Team” ul. Mikusińskiego 32/1

33/06 Klub Podróżniczo-Żeglarski „Horyzont” ul. Dąbrówki 16/212
34/06 Śląska Akademia Piłkarska ul. Siwka 2 skreślony
35/06 Stowarzyszenie „Katowickie Byki” ul. Morcinka 11/6
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KSIęGA EWIDENCyJNA KLUBóW SPORTOWyCH URZęDU MIASTA KATOWICE 
(rok założenia 2006)

nr nazwa KS adres uwagi
36/06 Śląskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate ul. Brzozowa 22/1
37/06 Akademia Piłkarska GieKSy ul. Bukowa 1
38/06 Klub Sportowy „Klub Hokejowy Hokej 4All” ul. Graniczna 53/73
39/06 Badmintonowy Klub Sportowy „Kolejarz” Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 12
40/06 Ogólnopolski Klub Narciarski „Ski Klub Pl” ul. Żwirki i Wigury 15/23
41/06 Klub Sportowy „GHOSTEAM” ul. Górnika 9a/6
42/06 „PACO Team” Katowice ul. Adama 33
43/06 Stowarzyszenie „Silesia Skating” ul. Kotlarza 17/45
44/06 „Roan Fight Club” Katowice Pl. Grunwaldzki 4b/43
45/06 Klub Sportowy „Chicken Team” ul. Odrowążów 11/4

46/07 Klub Sportowo Rekreacyjny Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Koszutka” ul. Mikusińskiego 20/5

47/06 Klub Sportowy „Wizard Football Academy” ul. Mikołowska 72A
48/07 Klub Sportowy „Spodek” Katowice ul. Matejki 2
49/08 Katowicki Klub Morsów „Arktyka” ul. Kołodzieja 42
50/08 Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Polarex” ul. Kijowska 47/39
51/09 Śląski Klub Petanque „Carbon” ul. Rynek 8

52/10 Klub Piłkarski Katowice ul. Karolinki 1
zmiana nazwy:
Klub Piłkarski „Kontra” 
na Klub Piłkarski Katowice

53/10 Klub Sportowy Dąbrówka „Athletic” ul. Le Ronda 1
54/10 Klub Sportowy „Kato Wake” ul. Powstańców 35a/2
55/11 Klub Sportowy „Termopile” Katowice ul. Janasa 3a/76
56/11 Klub Sportowy „64 Pola” Katowice ul. Świdra 33
57/11 Klub Sportowy „Volley” Katowice ul. Paderewskiego 85/4

58/12 Federacja Sportowa WBPF Polska ul. Ordona 20/79
59/12 Klub Sportowy „Silesiathletic” ul. Czerwiński 6/207

Katowice, 7 czerwca 2013 r.
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STOWARZySZENIA, KTóRyCH DOKUMENTACJA ZNAJDUJE SIę W KRAJOWyM REJESTRZE SąDOWyM
nr nazwa i adres nr KRS stan faktyczny

1. Górniczy Klub Sportowy „Katowice”, ul. Bukowa 1 0000110439 uchwalenie statutu: 05.11.1963
2. Klub Piłkarski „Guller Brynów”, ul. Drozdów 40/3 20.07.1996 umorzone
3. Stowarzyszenie Żeglarskie „Zwrot”, ul. Żeromskiego 3/3 57834 15.06.1996 
4. Klub Sportowy „Topole”, ul. Mysłowicka 29/5 56214 08.10.1996
5. Policyjny Klub Sportowy „Katowice 1924”, ul. Lompy 19 99410 rok zał. 1924, 08.05.2001 umorzone
6. Klub Sportowy „Górnik 1920” rok zał. 1920, 15.10.2001 umorzone
7. Klub Sportowy „Baildon” (w upadłości) 100625 rok zał. 1945, 10.09.2002
8. Klub Sportowy „Murcki-Kostuchna Górnik”, ul. Bielska 1 67152 data zał. 15.08.1975
9. Klub Sportowy „Kolejarz” 10431 rok zał. 1924

10. Klub Sportowy „Słowian” 29.10.2001 umorzone
11. Klub Sportowy „Start”, ul. Mariacka 13 63256 16.11.2001

12. Hutniczy Klub Sportowy „Szopienice”, 
ul. Obr. Westrerplatte 44 137364 rok zał. 1947, 30.10.2002

13. Klub Sportowy „Hetman 22”, ul. Siwka 2 65504 rok zał. 1922, 29.11.2001 poprzednio 
INSTAL 22

14. Klub Sportowy „Rozwój”, ul. Zgody 28 73602 rok zał. 1925, 18.12.2001

15. Górniczy Klub Sportowy „Naprzód-Janów”, 
ul. Nałkowskiej 10 123790 wszczęcie postępowania upadło-

ściowego w 2005 r.

16. Stowarzyszenie Akademicki Klub Żeglarski „Armada” 
w Katowicach 0000321011 07.01.2009

17. Budowlany Klub Sportowy „Sparta”, ul. Rolna 43/154 29554 13.08.2001
18. Katowicki Klub łyżwiarski„Centrum” 06.06.2001 umorzone

19. Ludowo-Górniczy Klub Sportowy„38” Podlesianka, 
ul. Sołtysia 0000216940 rok zał. 1938, 08.10.2004

20. Klub Wysokogórski, ul. 3 Maja 11 145253 24.12.2002
21. Katowicki Klub Górski Katowice 24.05.2001 umorzone
22. Klub Sportowy „Manhattan 27 194943 18.02.2004
23. Tenisowy Klub Sportowy „Budowlani” dokument przekazano do Chorzowa
24. Klub Żeglarski „Perkoz”, ul. Leopolda  31 52882 12.10.2001
25. Katowicki Klub Narciarski Katowice 20.06.2001 umorzone
26. 

26a
Klub Hokeja na Trawie „Budowlani” Katowice Tenisowy 
Klub Sportowy BUDOWLANI 19.06.2001 przekazano do Chorzowa

27. Klub Sportowy „Polmozbyt” Katowice 16.07.2001
28. Żeglarski Klub Morski, ul. Kościuszki 191 175830 09.10.2003 
29. Katowicki Klub Karate Katowice 02.05.2001 umorzone

30.
Klub Sportowo-Rekreacyjny „Bumex” przy 
Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych Przemysłu 
Węglowego Katowice

20.08.2001 umorzone

31. Klub Sportowy „Silesia 2000” 12.06.2001 umorzone
32. Górniczy Klub Sportowy Staszic Katowice 25.06.2001 umorzone
33. Narciarski Klub Sportowy „Szus” Katowice 30.06.2001 umorzone
34. Towarzystwo Rekracyjno-Sportowe„Makrosport” Katowice 01.06.2001 umorzone
35. Klub Żeglarski „Balast”, ul. Wiertnicza 8/14 42257 24.09.2001
36. Giszowieckie Towarzystwo Tenisowe Katowice 05.06.2001 umorzone
37. Prywatny Klub Biegacza im. Jerzego Chromika Katowice 05.06.2001 umorzone
38. Klub Sportowy „o6 Kleofas” w Katowicach, ul. Obroki 43 41322 05.09.2001
39. Górniczy Klub Żeglarski przy KWK „Kleofas” 27.06.2001 umorzone
40. Klub Sportowy „Unitor” w Katowicach-Janowie 27.04.2001
41. Prywatny Klub Sportowy „Adamex” w Katowicach 24.05.2001

42. Katowickie Towarzystwo Sympatyków Szermierki 
w Katowicach 27.04.2001 wezwanie

43. Górnośląski Klub Sportowy „Katowice” Al. Korfantego 35 94404 28.02.2002
44. yacht Klub Polski – Katowice z siedzibą w Katowicach 04.06.2001 umorzone
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45. Harcerski Klub Biegu na Orientację „Zamonit” 24.05.2001 umorzone

46. Stowarzyszenie Miłośników Konia „Złota Podkowa” w 
Katowicach 07.06.2001 umorzone

47. Prywatny Klub Sportowo-Rekreacyjny „Sportos” z siedzibą 
w Katowicach 12.06.2001 umorzone

48. Zapaśniczy Klub Sportowy „Tytan 92” Katowice-Giszowiec 
Katowiceul. Radosna 35 72710 02.02.2003

49. Prywatny Klub Jeździecko-Rekreacyjny w Katowicach 19.02.1998 wykreślenie

50.
Prywatny Klub Sportowo-Rekreacyjny „Goliat” wymiennie-
Śląski Klub Karate „Goliat” ul. Uniwersytecka 12/84zmiana 
nazwy  2.10.2006 Śląski Klub Karate „Goliat”

64991 28.11.2001

51. Katowicki Klub Jeździecki „Konik”w Katowicach 04.07.2001 umorzone
52. Górnośląski Klub Sportowy „Herkules” w Katowicach 25.05.2001 umorzone
53. Klub Wschodnich Sztuk Walki „Ippon” w Katowicach 25.05.2001 umorzone
54. Klub Śląskich Amazonek z siedzibą w Katowicach 16.07.2001 umorzone
55. „Chikara” Katrate Klub 18.07.2001 umorzone

56. Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki „Basket” Katowicez 
siedzibą w Katowicach 06.07.2001 umorzone

57. Kolejowy Klub Sportowy „Ekspres” Katowice Al. 
Rozdzieńskiego 1/121 156428 01.04.2003

58. Klub Wędkarstwa Sportowego „Euro-Spin” z siedzibą 
w Katowicach 29.05.2001 umorzone

59. Śląskie Centrum Kolarskieul. Francuska 261 196663 26.02.2004 Związek Sportowy

60. Środowiskowy Klub Wodniacko-Wędkarski „Maroko” ul. 
Piastów 17 126160 11.09.2002

61. Młodzieżowy Klub Sportowy Skate-Bista w Katowicach 23.07.2001 umorzone
62. Klub Sportowo-Rekreacyjny VIS SPORT ul. Wyciągowa 6 170542 21.08.2003 KS AS

63. Amatorskie Stowarzyszenie Sportowe „Tauzen” w 
Katowicach 20.06.2001 umorzone

64. Koszykarski Klub Sportowy „Mickiewicz” ul. Mickiewicza 11 0000199561 29.03.2004
wcz. rej. 09.05.1997 UW WSiT

65. Murckowski Amatorski Klub Sportowy „Maks” 28201 16.07.2001

66. Zrzeszenie Sportu i Turystyki „Ogniwo” w Katowicach w 
likwidacji 0000300066 11.05.2001 wpis 27.02.2008

67. Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Polarex-Katowice” 08.07.1997 Sąd Wojewódzki

68.

Bogucickie Piłkarsko-Hokejowe Towarzystwo Sportowe 
ul. Alfreda 1
zmiana nazwy: Hokejowy Club Katowice
zamiana nazwy: HC GKS Katowice, Al. Korfantego 35

115916

04.06.2002 
 
27.09.2005 
04.12.2006

69. Klub Strzelectwa Sportowego „Komandor” 23.05.2002 opinia 

70. Klub Sportowy „Śląska Grupa Boksu Zawodowego” ul. Boh.
Monte Cassino 16/4 95528 01.03.2002

71. Towarzystwo Sportowe „Grphium” Katowice ul. Bielska 26 13516 21.05.2001
72. Amatorski Klub Biegacza
73. Klub Szachowy „Hetman Szopienice” w Katowicach 59442 12.11.2001
74. Klub Sportowy „BT” w Katowicach 37147 30.08.2001
75. Stowarzyszenie Wspierania i Promocji Piłki Halowej 19.06.2001 umorzone
76. Katowicki Klub Olimpijczyka w Katowicach 30.08.2001 umorzone
77. Klub Sportowy  „Dziobaki – Zawodzie” ul. 1 Maja 148/6 11.06.1999 Sąd Okręgowy
78. Klub Sportowy TOP GUN w Katowicach 7.09.2001 umorzone
79. Śląska Liga Darta w KatowicachUl. Słowackiego 16/5 53475 17.10.2001

80. Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 
w Katowicach 133121 8.10.2002
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81.
Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 
ul. Mikołowska 72a

14902 09.08.2001

82. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku 
Sportowego, ul. Dworcowa 15 166519 16.07.2003

83. Klub Tańca AWANGARDA Katowice, ul. Gliwicka 2/2 25827 06.07.2001
84. Klub Sportowy WITOSA KATOWICE 2806 05.04.2001
85. Śląskie Towarzystwo Sportowe, ul. Ceglana 67 28429 17.07.2001
86. Górnośląskie Stowarzyszenie Taneczne Katowice Sąd Wojewódzki Katowice
87. Klub Wodny „Silesia”w Katowicach umorzone 27.04.2001
88. Klub Karate „Kyokushinkai” Jaworzno umorzone 01.06.2001
89. Chorzowski Klub Seitedo Karate Bushi, ul. Katowicka 36/5 40829 24.09.2001
90. Katowicki Klub Jeździecki, ul. Francuska 180a 134651 28.10.2002

91.
Jeździecki Klub Dziennikarzy Polskich „Szwadron” 
– Eoestrian Club of Polish Jurnalists „Szwadron” 
w Katowicach

umorzone 18.07.2001

92. Stowarzyszenie Żeglarsko-Turystyczne „Nemo” 
w Katowicach umorzone 29.05.2001

93.

94. Towarzystwo Promocji i Rozwoju Karate „Kyokushin” 
Katowice, ul. Kantorówny 20 26444 10.07.2001

95. Śląski Klub Paralotniowy, ul. Osikowa 48 48264 27.09.2001

96. Jeździecki Klub Sportowy „Mustang” PRO-KALL-HAND 
w Węglowicach umorzone 27.03.2001

97. Automobilklub Śląski, ul. Stanisława 4 46434 24.09.2001

98. Katowickie Stowarzyszenie Chińskich Sztuk Walki „yANG” 
yMAA, ul. Piastowska 3/14 58713 06.11.2001

99. Chorzowskie Stowarzyszenie Sportowe „Octopus Sport” 
Chorzów, ul. Zawiszy Czarnego 7 Katowice 3408 08.11.2001

100. Klub Turystyki Motorowej „Tłok” w Katowicach umorzone 17.10.2001

101. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Sternik” 
Siemianowice Śląskie umorzone 10.07.2001

102. Stowarzyszenie „Orły Górskiego” w Katowicach umorzone 05.06.2001
103. Klub Sportowy „OPTIMUS” w Siemianowicach Śląskich umorzone 27.04.2001
104. Auto-Moto Klub „Kolejarz” Katowice 13.11.2001 umorzone

105. Klub Turystyki Samochodowej I Karawaningowej „Caravan 
Club Almatourist” w Katowiach 20.1.2001 umorzono

106. Polskie Stowarzyszenie BilardoweKatowice 28.11.2001 umorzone
107. Klub Motorowy Transportowców Górnictwa w Katowicach 29.11.2001 umorzone
108. Śląsko-Zagłębiowskie Stowarzyszenie Bilardowe Katowice 29.11.2001 umorzone
109. Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych „Travois” 126824 13.08.2002

110. Jeździecki Klub Sportowy „Terra Hippica”, 
ul. Kobylińskiego 4 144677 20.12.2002

111. Stowarzyszenie Sympatyków i Promotorów Piłki Ręcznej 
„Siódemka”, ul. Pawła 9 144988 5.02.2003

112. Soroptimist International – Klub Tychy 
ul. Radziejewskiego 18 150063 5.02.2003

113. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 
Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 14 159161 23.04.2003

114. Śląskie Stowarzyszenie GISHI, ul. Piastów 22/18 134327
04.12.2003
dawniej: Śląskie Stowarzyszenie 
SHIDOKAN

115.
Górnośląskie Towarzystwo Żeglarskie – Dziecięca Szkółka 
Żeglarska, ul. Piastów 17
GTŻ, ul. Misjonarzy Oblatów 19

198149 4.03.2004
zmiana adresu i nazwy 24.02.2007
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116.
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych „START” w Katowicach, ul. 
Gliwicka 150 

6588 06.04.2001

117. Stowarzyszenie „Aktywne Życie”Katowice, ul. 
Bronisławy 30/1 198782 05.03.2004 

118. Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Katowice, ul. Damrota 8 63537 20.11.2001

119. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Sport Fun Club” 
Katowice, ul. Tysiąclecia 21/54 203764 14.04.2004 

120. 
Związek Sportowy Polska Konfederacja Mieszanych Sztuk 
Walki Bushido Katowice, ul. Piastów 3/181
zmiana nazwy: Polska Federacja Shidokan

204510 
25.08.2007 28.04.2004 zmiany statutu

121. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
Zakładowy„Baildon” w Katowicach umorzono 12.07.2001

122. Stowarzyszenie Sędziów Koszykówki w Katowicach umorzono 03.01.2002
123. Stowarzyszenie Klub Żeglarski „TRAJSEL”, ul. Damrota 18 216750 14.09.2004

124. Katowicki Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego w Katowicach 194536 12.02.2004

125.  Towarzystwo Sportowe Sokół Śląsk 225704 06.01.2005

126. Stowarzyszenie Sympatyków Klubu „GKS KATOWICE” 
– „GIEKSA” 238078 18.07.2005

127. Ogólnopolska Federacja Capoeira 245365 22.11.2005
128. Klub Sportowy Piętka 246449 24.11.2005
129. Polskie Stowarzyszenie Przewodników Górskich 246902 14.12.2005

130. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze  Oddział 
Międzyuczelniany w Katowicach 246931 14.12.2005

131. Klub Sportowy Alpino Katowice 247086 14.12.2005
132. Towarzystwo Hokejowe „Kryka” 5406/01/168 08.08.2001

133. Towarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych 
w Katowicach „Husky Fan Katowice” 16145/2/02 17.01.2002

134. Bractwo Hokejowe „Sparta Brynów” 71414 11.12.2001
135.

136. Klub Sportowo-Rekreacyjny „Śląsk” w Katowicach, 
ul. Lubiny 9

18517
sprawa w toku

24.07.2006

137. Katowickie Stowarzyszenie Brydżowe SENIOR 237006 21.08.2006
138.  Katowicki Klub Sportowy NAPRZóD JANóW 30499/06/941 12.12.2006 r.

139. Śląskie Stowarzyszenie Sztuk Walk Wschodu WR1, 
ul. Strzelecka 7/2 0000058072 I wpis 30.04.2000

31.10.2001
140. Akademicki Klub Żeglarski „Armada” 
141. Fan Klub Liverpool FC PolskaKatowice, ul. Kępowa 24a 275139 28.02.2007
142. Aeroklub ŚląskiLotnisko Muchowiec Katowice 0000100279 rok zał. 1931
143. Poland Trophy Club, ul. Chorzowska 50 0000285744 31.07.2007

144. Grupa Specjalna Płetwonurków w Rzeczpospolitej Polskiej 
z/s w Katowicach 289135 25.09.2007

145. Katowickie Stowarzyszenie Pływackie KSP, 
ul. Mikołowska 26 0000288926 21.09.2007

146. Śląsk Okręgowy Związek Psich Zaprzęgów, ul. Zająca 22 290871 13.08.2002
147. Stowarzyszenie „1FC Katowice” 0000278397 12.04.2007

148. Stowarzyszenie Kibiców GKS-U Katowice „SK 1964” 
Katowice ul. Bukowa 1 0000273365 2006

149.
Stowarzyszenie Polskich Kibiców Manchester United 
FOOTBALL CLUB MANCHESTER UNITED SUPPORTERS 
CLUB POLAND

0000299444 19.02.2008

150. Katowickie Towarzystwo Tenisowe PRO-TEN 0000304330
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151. Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Silesia Miners 0000299371
152. STOWARZySZENIE yMAA 0000304011

153. JANGO KATOWICE
zmiana nazwy: Futsal Club Nova Katowice (30.06.09) 0000313498

154. Klub Skialpinistyczny „KANDAHAR” 000135686
155. Międzynarodowa Federacja TOWER RUNNING 0000330867

156. Stowarzyszenie Szkoleniowców Sztuk i Systemów Walk 
obronnych „HUSAR” 0000333914

157. Ratownictwo Wodne

158. Towarzystwo Wspierania Kultury Fizycznej, Turystyki 
i Sportu 000004977

159. Towarzystwo Wspierania Kultury Fizycznej i Turystyki 49777
160. Katowicki Klub Speleologiczny 54430

161. Stowarzyszenie Pozytywnych Emocji Sportowych 
i Kulturalnych 362232

162. Śląskie WOPR 70512
163. Klub Sportowy Chilli w Katowicach
164. Klub Golfowy Katowice 3970081
165. Sztag yacht Club Akademii Wychowania Fizycznego 416547
166. Klub Adventure Element 435536
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Załącznik 3 Wykaz dyscyplin sporto-
wych uprawianych w Katowicach
Futbol amerykański (1)

 ˽ „Silesia REBELS” KU AZS UŚ

Curling (1)

 ˽ Śląski Klub Curlingowy

Strzelectwo (1)

 ˽ MK Górnik/LOK

Kulturystyka (4)

 ˽ MKKS Gloria

 ˽ Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF 
„Spartakus”

 ˽ UKS „Sfinks”

 ˽ Federacja Sportowa WBPF Polska

Petanque (2)

 ˽ Dom Miasta St. Etienne w Katowicach

 ˽ Śląski Klub Petanque „Carbon”

Badminton (2)

 ˽ BKS „Kolejarz”

 ˽ KRS TKKF „Czarni”

Triathlon (1)

 ˽ AZS AWF Katowice

Saneczki lodowe (1)

 ˽ AZS AWF Katowice

Biathlon (2)

 ˽ UKS „Lider”

 ˽ AZS AWF Katowice

Sporty samochodowe (1)

 ˽ Automobilklub Śląski

Alpinizm, wspinaczka (3)

 ˽ Katowicki Klub Wysokogórski

 ˽ Klub Wspinaczkowy CW „Transformator”

 ˽ Katowicki Klub Speleologiczny

Ratownictwo wodne (1)

 ˽ WOPR

Kajakarstwo (1)

 ˽ UKS „4”

Psie zaprzęgi (2)

 ˽ Stowarzyszenie Miłośników Psów 
Zaprzęgowych „Travois”

 ˽ KS Psich Zaprzęgów „Polarex”

Baseball (1)

 ˽ „Rawa” Katowice

Kajak-polo (1)

 ˽ UKS „4”

Akrobatyka (2)

 ˽ AZS AWF

 ˽ MKS Pałac Młodzieży

gimnastyka sportowa (1)

 ˽ MKS Pałac Młodzieży
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Kolarstwo górskie (1)

 ˽ AZS AWF Katowice

Skoki do wody (1)

 ˽ MKS Pałac Młodzieży

łyżwiarstwo figurowe (1)

 ˽ UKł „Spin”

Zapasy (2)

 ˽ ZUKS GKS

 ˽ ZKS „Tytan 92”

gimnastyka artystyczna (3)

 ˽ UKS „Dąb 19”

 ˽ UKS „Katowice”

 ˽ UKS „Carramba”

golf (1)

 ˽ Klub Golfowy Katowice

Bowling, kręgle (1)

 ˽ Klub Bowlingowy Katowice

Sporty lotnicze (1)

 ˽ Aeroklub Śląski

Tenis stołowy (4)

 ˽ KU AZS UŚ

 ˽ UKS „Oktagon”

 ˽ UKS „Karlik”

 ˽ Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu 
i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”

Piłka nożna (33)

 ˽ UKS „1FC”

 ˽ UKS „Sprint”

 ˽ UKS „Kukułki”

 ˽ UKS „Sokół 22”

 ˽ UKS „Karlik”

 ˽ UKS „Szopienice”

 ˽ UKS „Omega”

 ˽ UKS „SP-27”

 ˽ UKS „Bonito”

 ˽ KS Stadion Śląski

 ˽ KS „Hetman 22”

 ˽ Śląskie Towarzystwo Sportowe

 ˽ LGKS 38 „Podlesianka”

 ˽ Stowarzyszenie „1FC”

 ˽ 1FC AZS AWF

 ˽ KS „Termopile” Katowice

 ˽ BKS „Sparta”

 ˽ KS „Rozwój”

 ˽ Stowarzyszenie GKS Katowice

 ˽ Stowarzyszenie GKS Murcki

 ˽ UKS „Akademia Piłkarska Silesia”

 ˽ GKS „Gieksa” SA

 ˽ KS „Kolejarz 24”

 ˽ UKS „ARA”

 ˽ UKS MK „Górnik”

 ˽ UKS „Akademia Piłkarska Katowice”

 ˽ UKS „Vector”

 ˽ KS „Kontra”

 ˽ „Akademia Piłkarska CieKSy”

 ˽ KS „Wizard Football Academy”

 ˽ KS Dąbrówka „Athletic”

 ˽ KS Murcki-Kostuchna „Górnik”

 ˽ UKS „Mikrus”

Piłka siatkowa, siatkówka plażowa (15)

 ˽ UKS „Sokół 43”

 ˽ UKS „Mikrus”
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 ˽ UKS „Sokół 22”

 ˽ UKS „Karlik”

 ˽ UKS „Sprint”

 ˽ UKS „PIK”

 ˽ UKS „Omega”

 ˽ UKS „Konopa”

 ˽ UKS „Źródełko”

 ˽ UKS „Olimpia”

 ˽ „06 Katowice Południe”

 ˽ KU AZS UŚ

 ˽ KRS TKKF „Czarni”

 ˽ KS „Volley” Katowice

 ˽ MTKKF Katowice

Pływanie (10)

 ˽ AZS AWF Katowice

 ˽ MKS Pałac Młodzieży

 ˽ UKS „Karlik”

 ˽ UKS „Kokociniec 67”

 ˽ UKS „Wodnik 29”

 ˽ Katowickie Stowarzyszenie Pływackie

 ˽ Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu 
i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”

 ˽ Klub Sportowy „Alpino” Katowice

 ˽ MKS MOS

 ˽ UKS „Sprint”

Piłka ręczna (1)

 ˽ MKKS „Gloria”

Uni hokej (3)

 ˽ UKS „Gladiator”

 ˽ „06 Katowice Południe”

 ˽ UKS „Kokociniec 67”

Koszykówka (13)

 ˽ UKS „Mikrus”

 ˽ UKS „Karlik”

 ˽ UKS „Junior Basket”

 ˽ AZS AWF Katowice

 ˽ KKS „Mickiewicz”

 ˽ KŚ AZS

 ˽ AZS UŚ

 ˽ UKS „Gladiator 23”

 ˽ UKS „Sprint 51”

 ˽ UKS „Ohajo 19”

 ˽ UKS „Konopa”

 ˽ MKS MOS

 ˽ UKS „SP 27”

Szermierka (4)

 ˽ AZS AWF Katowice

 ˽ KS „Kolejarz 24”

 ˽ MKS Pałac Młodzieży

 ˽ UKS „Kukułki”

Podnoszenie ciężarów (1)

 ˽ HKS „Szopienice”

narciarstwo i snowboard (10)

 ˽ AZS AWF Katowice

 ˽ UKS „Gladiator”

 ˽ UKS „Kukułki”

 ˽ KU AZS UŚ

 ˽ KS „Alpino”

 ˽ Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu 
i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”

 ˽ Klub Sportowo Rekreacyjny „VIS Sport”

 ˽ KSR „Power Sport”

 ˽ UKS „Lider 18”

 ˽ „Ski Club PL”
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Jeździectwo (3)

 ˽ Katowicki Klub Jeździecki

 ˽ Stowarzyszenie „Hipoterapia, Hipika 
i Środowisko”

 ˽ Śląska Akademia Jeździecka

Skat, brydż sportowy (2)

 ˽ KSB „Senior”

 ˽ Polski Związek Skata

Judo (4)

 ˽ MKS Pałac Młodzieży

 ˽ AZS AWF Katowice

 ˽ UKS „Żaczek”

 ˽ „Roan Fight Klub”

Frisbee (1)

 ˽ Śląskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate

Hokej na lodzie (8)

 ˽ HC GKS Katowice

 ˽ KKS „Naprzód Janów”

 ˽ Murcki Amatorski KS „MAKS”

 ˽ Amatorski Klub Hokejowy „Wiking”

 ˽ Stowarzyszenie Hokejowe „Old Boys” 
Katowice

 ˽ KS „Sigma” Katowice

 ˽ Międzyszkolny UKS „Naprzód Janów”

 ˽ Klub Hokejowy „Hokey 4 All”

Lekka atletyka (8)

 ˽ AZS AWF Katowice

 ˽ MKS MOS

 ˽ UKS „Olimpia”

 ˽ UKS „Źródełko”

 ˽ „Silesia Atletics”

 ˽ UKS „Sokół 22”

 ˽ Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu 
i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”

 ˽ KS „Piętka”

żeglarstwo, windsurfing (6)

 ˽ UKS „Junga”

 ˽ KSR „Power Sport”

 ˽ Środowiskowy Klub Wodniacko-Wędkarski 
„Maroko”

 ˽ SAKŻ „Armada”

 ˽ Klub Podróżniczo-Żeglarski „Horyzont”

 ˽ KS „Alpino”

Szachy (5)

 ˽ KS „Hetman” Katowice

 ˽ UKS 21 Podlesie

 ˽ UKS Pałac Młodzieży

 ˽ Sekcja szachowa przy Parafii 
Rzymsko-Katolickiej

 ˽ KS „64 Pola” Katowice

Bobsleje (1)

 ˽ AZS AWF Katowice

Pozostałe sporty walki (14)

 ˽ Śląski Klub Karate „Goliat”

 ˽ Śląski Klub Karate „Kyokushin”

 ˽ „Roan Fight Club – Jujitsu”

 ˽ KU AZS UŚ – Karate

 ˽ TKKF „Spartakus”

 ˽ „Akademia Sportowa Muai Thai”

 ˽ „Paco Team”

 ˽ Katowicki Klub Karate „Kyokushin”

 ˽ TKKF „Czarni”

 ˽ KS „Bumeikan”

 ˽ KS „Capoiera Camangua”
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 ˽ UKS „Carramba” – Kendo

 ˽ Stowarzyszenie „Shidokan Emers Team”

 ˽ Katowicki Klub Karate

Tenis ziemny (1)

 ˽ KS „Alpino”

Futsal (1)

 ˽ KU AZS UŚ

Skating, łyżworolkarstwo (4)

 ˽ KS „Alpino” Katowice

 ˽ „Silesia Skating”

 ˽ Fundacja „ALITER”

 ˽ Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe 
„Green”

narty wodne (1)

 ˽ KS „Alpino”

Kolarstwo (2)

 ˽ Klub Kolarski „Wagant”

 ˽ Śląskie Centrum Kolarskie

Boks (1)

 ˽ KS „06 Kleofas Katowice”
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