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INTERPELACJA
w sprawie koncepcji dotyczącej zmian finansowania polskiego sportu oraz zasad szkolenia młodzieży

Szanowna Pani Minister,

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 29 stycznia 2013r. Pani Minister przedstawiła
nową koncepcję opracowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczącą zmian finansowania
polskiego sportu oraz zasad szkolenia młodzieży. Pojawiły się także w mediach lokalnych informacje
na temat proponowanych zmian i skutków jakie niosą zmiany względem działającej Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem (Polska Agencja Prasowa z dnia 30.01.2013r. „Zakopiańska
SMS zaniepokojona zmianami w finansowaniu sportu, Gazeta.pl Kraków z dnia 31.01.2013r.
„Zakopiańska Szkołą Mistrzostwa Sportowego do likwidacji?).
Obawy zakopiańskiej szkoły wynikają z ogłoszonej przez Panią Minister koncepcji. Szkoła Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem ma podpisane umowy z czterema związkami sportowymi i prowadzi
szkolenie dla dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim, biegach, skokach, kombinacji norweskiej,
snowboardzie, biathlonie i łyżwiarstwie szybkim. Jednak dwie ostatnie dyscypliny nie znalazły się na
liście sportów strategicznych. Obawa jest taka, że będzie to niosło za sobą negatywne skutki w
postaci jeszcze mniejszych dotacji niż dotychczas. SMS w Zakopanem znajduje się w dziesiątce
najlepszych szkół sportowych , a pomimo osiąganych wyników przez uczniów otrzymuje także z roku
na rok coraz mniej środków na prowadzenie placówki – przykładowo w roku szkolnym 2010/2011
otrzymali 11 tys. zł w przeliczeniu na jednego ucznia, a w roku 2011/2012 otrzymali 7 tys. zł.

Ponadto Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło także cięcia finansowe w inwestycjach sportowych.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem nie posiada własnej bazy sportowej. Aby poprawić
warunki treningów młodych sportowców szkoła planuje wybudować salę gimnastyczną, na którą ma
już pozwolenie na budowę. Według informacji przekazanych przez Pana Starostę Tatrzańskiego
Andrzeja Gąsienicę-Makowskiego szkoła na budowę sali, modernizację szkoły i internatu potrzebuje
około 20 milionów złotych, które miały w znacznym stopniu pochodzić z budżetu państwa.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:
1. Czy ogłoszona koncepcja będzie miała wpływ na wysokość dotacji przyznawanej przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki na rzecz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem?
2. W jakiej wysokości otrzymują dotacje inne szkoły mistrzostwa sportowego w Polsce?
3. Na jakiej podstawie obliczana jest dotacja dla SMS?
4. Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki w swoich planach ujęło dofinansowania budowy sali
gimnastycznej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem?
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