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WSTĘP 

„W nowoczesnych społeczeństwach ery globalizacji sport jest jedną z ważnych 

wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. 

Wpojony za młodu ma stać się elementem ogólnej kultury ludzkiej - uświadomionej w 

procesie edukacji i wychowania do życia we wspólnocie i społeczeństwie” 

Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2012 

  

„Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2012 roku – cele i zadania” przyjęta 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polski w lutym 2003 roku zawiera sformułowania, które 

są swoistym uznaniem społecznej i edukacyjnej wartości sportu. Jako cel strategiczny 

wymieniony na pierwszym miejscu wskazano tam „Wychowanie fizyczne i sport 

szkolny”. W związku z tym konieczne jest szersze włączenie sportu szkolnego do 

środków kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej.  

Wartości społeczne sportu doceniał już twórca nowożytnych Igrzysk Olimpij-

skich Pierre de Coubertin. Zafascynowany reformami wprowadzonymi przez dyrekto-

ra szkoły w Rugby (Wielka Brytania) Thomasa Arnolda, uznawał sport znaczącym 

czynnikiem wychowania młodzieży. W „Pedagogice sportowej” („Pedagogie spor-

tive”) pisał o funkcjach wychowawczych sportu traktując go jako „znakomity środek 

kształcenia charakteru młodzieży, takich cech jak wytrwałość, opanowanie, rzetel-

ność” (Wroczyński 1985, s. 274).  

Zbigniew Krawczyk interpretując społeczne zjawisko jakim jest sport wśród 

kilku jego wartości wymienił również cechę antropologiczno-kulturową jako element 

stylu życia wynikający z ukształtowanych wartości i utrwalonych w różnych zbioro-

wościach wzorów zachowań (Krawczyk 1983). Należy jednak zaznaczyć, że pojęcie 

sport w Polsce używane jest do wyrażenia przejawów społecznej aktywności rucho-
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wej, a wyjaśnieniem jego kontekstu jest dodatkowe określenie: „wyczynowy”, „dla 

wszystkich”, „niepełnosprawnych”, „dzieci i młodzieży” itp. Ustawa o kulturze fizycz-

nej bardzo ogólnie definiuje pojęcie sportu: „sport jest formą aktywności człowieka, 

mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, 

według reguł umownych”. Henryk Sozański rozgranicza dwa obszary współzawodnic-

twa sportowego dzieci i młodzieży określając je jako: „sport wszystkich dzieci” i 

„sport młodzieżowy”. „Sport wszystkich dzieci” jest procesem edukacyjnym o charak-

terze powszechnie dostępnym, mającym na celu rozbudzenie zainteresowań. Jego 

efektem jest „stymulacja procesów rozwojowych i kreowanie wzorów zachowań proz-

drowotnych wykorzystujących dobrodziejstwo ruchu i wysiłku fizycznego” (Sozański 

2005, s. 15). Sport młodzieżowy obejmuje natomiast młodzież uzdolnioną sportowo 

„(...) w zorganizowany sposób szkoloną stosownie do reguł wieloletniego programu 

treningowego” (Sozański 2005, s. 16). Jej celem jest uzyskiwanie możliwie najwyż-

szych rezultatów.  

Działalność uczniowskich klubów sportowych (UKS) związana jest ze sportem 

szkolnym rozumianym jako środek kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, nie 

zaś jako podsystem sportu wyczynowego. Takie rozumienie zbieżne jest z pojęciem 

określanym przez Sozańskiego jako „sport wszystkich dzieci”. Udział w pozalekcyj-

nych zajęciach ruchowych organizowanych przez UKS rozwija zarówno instrumental-

ne, jak i kierunkowe dyspozycje osobowościowe, jest istotnym uzupełnieniem szkol-

nych lekcji wychowania fizycznego. Z badań własnych autora wynika, że sport mło-

dzieżowy wyczynowy, jako jedyną formę działalności, realizuje około 20% UKS, co 

zapewne nie przeszkadza w realizacji celów szkolnego wychowania fizycznego.  

Badania dotyczące przygotowania młodzieży kończącej licea ogólnokształcące 

do uczestnictwa w kulturze fizycznej przeprowadzone przez Krystynę Górną w woje-

wództwie katowickim wykazały jednoznacznie, że stosunek do sportu szkolnego jest 

bardziej korzystny niż do sportu wyczynowego jako ewentualnej dziedziny własnej 

aktywności i zjawiska społecznego (Górna 2001). Jednym z wniosków wynikających z 

tych badań jest stwierdzenie, że „dziewczęta i chłopcy uczestniczące w pozalekcyj-

nych zajęciach sportowo-rekreacyjnych prezentują wyższy poziom postaw wobec kul-
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tury fizycznej, wiadomości z kultury fizycznej i umiejętności ruchowych niż pozostała 

młodzież” (Górna 2001, s. 231).  

Współzawodnictwo sportu szkolnego w skali międzynarodowej koordynuje 

Międzynarodowa Federacja Sportu Szkolnego (International Schoolsport Federation) 

założona w 1972 roku, która zrzesza 72 państwa pięciu kontynentów oraz ponad 400 

milionów młodych ludzi od 14 do 17 roku życia. Statut ISF definiuje sport szkolny 

jako „każdy rodzaj aktywności sportowej, który odbywa się w szkołach każdego typu 

(z wyłączeniem uniwersytetów i innych szkół wyższych) i jest organizowany i akcep-

towany przez władze szkolne. Nadrzędną zasadą sportu szkolnego jest fizyczny, inte-

lektualny, moralny, społeczny i kulturalny rozwój wszystkich uczniów. Wszystkie 

działania powinny mieć cel edukacyjny”.  

Sportem szkolnym w Polsce steruje przede wszystkim Szkolny Związek 

Sportowy. Jednym z problemów sportu szkolnego jest nadmiernie rozbudowany 

system współzawodnictwa sportowego, w którym uczestniczą zarówno uczniowie – 

„sportowcy amatorzy”, dla których zawody sportowe są okazją do hedonistycznych 

przeżyć, jak i uczniowie – „sportowcy wyczynowi”, których predyspozycje fizyczne i 

psychiczne pozwalają na udział w systematycznym treningu sportowym. Brak w 

większości szkół typowych zajęć pozalekcyjnych uniemożliwia przygotowanie 

młodzieży do tych zawodów, co rodzi pokusę koncentrowania się na reprezentantach 

szkoły podczas lekcji wychowania fizycznego kosztem uczniów, którzy szkoły nie 

będą reprezentowali.  

Duże możliwości w popularyzacji sportu jako środka fizycznej edukacji daje 

wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów czwartej godziny wychowania 

fizycznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 4 i ewentualnie 5 godzina obo-

wiązkowych zajęć wychowania fizycznego w tygodniowym wymiarze godzin może 

być realizowana między innymi w formie „zajęć sportowych i rekreacyjnych” oraz 

„imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych” (Rozporządzenie 2001). Od poziomu 

gimnazjum 4, a być może i 3 godzina mogłaby być przeznaczona na zajęcia (fakulta-

tywne pod względem treści, lecz obowiązkowe) związane ze sportami całego życia. 

Stworzenia ram prawnych, aby dodatkowe godziny wychowania fizycznego nie mu-
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siały być realizowane w zespołach klasowych umożliwiłoby pełniejsze zaspokojenie 

potrzeb młodzieży w sferze kultury fizycznej. 

W ostatnich latach istotne znaczenie w popularyzacji sportu wśród dzieci i mło-

dzieży odgrywają uczniowskie kluby sportowe, których liczba stale zwiększa się 

przewyższając już liczbę pozostałych stowarzyszeń kultury fizycznej. We wspomnia-

nej już „Strategii..” podano, że „katastrofalna sytuacja panuje w klubach sportowych, 

które pozostawione zostały bez środków na działalność statutową i utrzymanie obiek-

tów (...). Mamy obecnie w kraju tylko 4339 klubów i około 8000 uczniowskich klu-

bów sportowych. W 8089 sekcjach ćwiczy zaledwie 385 tysięcy zawodników. Likwi-

dowane są kolejne kluby. W rozwiniętych krajach Europy wskaźniki te są wielokrotnie 

wyższe. Ogranicza to w poważnym stopniu dostęp do sportu” (Strategia..., s. 5). Z ba-

dań własnych autora wynika, że faktycznie funkcjonuje około 6500 UKS, jednakże 

jest to liczba wielokrotnie przewyższająca zamierzenia pomysłodawców programu 

„Sport wszystkich dzieci”, który zainicjował tworzenie stowarzyszeń kultury fizycznej 

w środowisku szkolnym przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (Tomik, Kudlik 2004).  

Analizując zadania „Strategii rozwoju sportu...” stwierdzić można, że uczniow-

skie kluby sportowe w ogromnej większości osiągnęły poziom organizacyjny umożli-

wiający realizację czwartego zadania strategicznego: „sformułowanie atrakcyjnego 

programu edukacyjnego ‘Wychowanie przez sport i dla sportu’, będącego wartościową 

ofertą zagospodarowania czasu wolnego i przeciwdziałania patologiom społecznym” 

służących realizacji pierwszego celu strategicznego „Wychowanie fizyczne i sport 

szkolny” (Strategia..., s. 9). 

Liczba publikacji o działalności uczniowskich klubów sportowych jest skrom-

na, ale na wyróżnienie zasługują następujące pozycje: J. Lis „Sport wszystkich dzieci”, 

A. Lewandowski, J. Lis, M. Rudnik, A. Wach, Z. Więckowski „Uczniowskie Kluby 

Sportowe – tworzenie, organizacja, doświadczenia, sukcesy, działalność, prawo, spon-

soring, ekonomia, finanse, E. Piotrowska „Podstawy prawne i finansowe działalności 

UKS-ów”. Porady organizacyjne i prawne dotyczące rejestracji i działalności UKS 

znalazły się w publikacjach: W. Sawickiego „Szkolne stowarzyszenia kultury fizycz-

nej” oraz A. Szwarca „Status prawny polskich klubów i związków sportowych”. W 
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czasopiśmie „Lider” ukazało się kilkanaście artykułów poświęconych UKS, a wśród 

nich interesujący artykuł redaktora naczelnego Zbigniewa Cendrowskiego o wynikach 

badań ankietowych przeprowadzonych jesienią 1996 i wiosną 1997 roku przez Zarząd 

Główny Szkolnego Związku Sportowego w nowopowstałych szkolnych stowarzysze-

niach kultury fizycznej. W ostatnich latach wiele cennych informacji o UKS można 

znaleźć w biuletynie Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich „Sport dla wszyst-

kich”. Forum wymiany doświadczeń stała się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Funkcje założone i rzeczywiste uczniowskich klubów sportowych” zorganizowana w 

dniach 27-28 listopada 2004 roku z inicjatywy prof. dr hab. Seweryna Sulisza przez 

Sekcję Metodyki Wychowania Fizycznego PTNKF i Zakład Metodyki Wychowania 

Fizycznego AWF w Warszawie oraz władze miasta i Szkołę Podstawową nr 3 w So-

chaczewie.  

Okrągła 10 rocznica stała się okazją do dyskusji o roli uczniowskich klubów 

sportowych w popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży oraz w ogólnopolskim 

systemie sportu młodzieżowego. Dyskusję rozpoczęto w trakcie IV Sejmiku Szkolnej 

Kultury Fizycznej, który odbył się w grudniu 2002 roku w Spale. Podczas sesji B 

„Sport szkolny w systemie edukacji fizycznej dzieci i młodzieży” kierowanej przez dr 

Jerzego Pośpiecha sformułowano wniosek o podsumowanie 10-letniej działalności 

uczniowskich klubów sportowych (1994-2004). Badania takie podjął autor w ramach 

ekspertyz naukowo-badawczych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Sportu w latach 2003-2005.  

Zdaniem S. Sulisza „z uwagi na stosunkowo krótki okres istnienia wspomnia-

nych klubów (UKS – przyp. autora) brak jest jeszcze dotąd znaczących opracowań, 

które mogłyby stanowić próbę podsumowania przebiegu ich dotychczasowej działal-

ności z jednoczesną analizą ich funkcji rzeczywistych” (Sulisz 2004, s. 520). 

Niniejsza publikacja jest swoistą kontynuacją oraz uzupełnieniem pozycji 

książkowej wydanej w 2004 roku przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich w 

Warszawie „10 lat uczniowskich klubów sportowych (1994-2004)” autorstwa Raj-

munda Tomika i Wojciecha Kudlika. Miała ona charakter „rocznicowego albumu”, w 

którym zaprezentowano takie zagadnienia jak: udział UKS w programie „Sport 
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wszystkich dzieci”, liczebność klubów uczniowskich, ich udział w programie „Syste-

mie sportu młodzieżowego” oraz wstępne wyniki ogólnopolskiego sondażu UKS. W 

ramach „Prezentacji dobrych praktyk” przedstawiono 20 klubów, które wyróżniają się 

swoją działalnością.  

 

Pozycja, którą oddaję w ręce czytelników z prośbą o życzliwe przyjęcie, ma 

charakter monografii naukowej. Prócz zasygnalizowania części zagadnień zaprezen-

towanych w poprzedniej publikacji (Tomik, Kudlik 2004), rozwinięto część poświęconą 

aspektom prawnym i finansowym działalności UKS. Część badawczą książki poświę-

cono analizie statystycznej wyników badań UKS oraz kolejnego sondażu diagnostycz-

nego starostw powiatowych (organów rejestrowych dla tych klubów) pod kątem 

współpracy z klubami uczniowskimi. Mam nadzieję, że obie publikacje monograficzne 

o uczniowskich klubach sportowych uzupełnią stan wiedzy na temat ich działalności i 

mogą, używając słów S. Sulisza, „stanowić próbę podsumowania przebiegu ich do-

tychczasowej działalności z jednoczesną analizą ich funkcji rzeczywistych” 

 

Rajmund Tomik  

Katowice, 21 czerwca 2006 roku  
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I. GENEZA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH 

Pomysł tworzenia w Polsce uczniowskich klubów sportowych oraz ich już kil-

kunastoletnia działalność wiążą się nierozerwalnie z programem „Sport wszystkich 

dzieci” (SWD). Jego inicjatorem był Stanisław Stefan Paszczyk, który w latach 1993-

1997 pełnił funkcję Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (UKFiT). W zało-

żeniach działalność klubów uczniowskich miała być wspierana z kilku źródeł. Z jednej 

strony miała to być szkoła z własną bazą sportową i wykwalifikowanymi nauczycie-

lami wychowania fizycznego, z drugiej strony rodzice wspierający klub w różnym 

zakresie oraz środki finansowe pozyskane od lokalnych władz samorządowych, spon-

sorów i innych źródeł (Chruściki 1997).  

Szeroką akcję propagującą powoływanie do życia UKS rozpoczęto w drugiej 

połowie 1994 roku Wcześniej podjęto zakrojone na szeroką skalę działania przygoto-

wawcze. Decyzją Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 13 kwietnia 

1994 roku powołano społeczny organ doradczy – Komitet Sportu Dzieci i Młodzieży. 

W skład Komitetu weszli przedstawiciele Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, urzędów 

wojewódzkich, polskich związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej o za-

sięgu ogólnopolskim. Przewodniczącym Komitetu został Eugeniusz Pietrasik, zaś wi-

ceprzewodniczącymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tade-

usz Pilch i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej Jacek 

Buchacz. Powołanie Komitetu zostało poprzedzone podpisaniem stosownego porozu-

mienia pomiędzy Prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki a ministrami eduka-

cji narodowej oraz zdrowia i opieki społecznej. Komitet powołany został w celu 

sprawnej realizacji programów: „Sport wszystkich dzieci” oraz „Szkolenie i współza-

wodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo”. Powołano także społeczną Komisję 

Sportu Dzieci i Młodzieży opracowującą zasady szkolenia i współzawodnictwa spor-
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towego oraz oceniającą stan sportu dzieci i młodzieży. Zarówno komitet jak i komisja 

były podporządkowane Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, pełniły funk-

cję doradczą i ściśle współpracowały z jednostką administracji państwowej, jaką do 

1997 roku był Zespół Sportu Dzieci i Młodzieży przy Departamencie Sportu UKFiT, a 

od czerwca 1997 roku samodzielny Departament Sportu Dzieci i Młodzieży UKFiT. 

Na swym inauguracyjnym posiedzeniu w dniach 25-26 kwietnia 1994 roku 

Komitet Sportu Dzieci i Młodzieży sprecyzował następujące cele i zadania programu 

„Sport wszystkich dzieci”: 

„1. Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, jako skutecznej formy pro-

mocji zdrowia, kształtowania społecznie pożądanych cech osobowości i integracji 

rodziny. 

2. Osiągnięcie stanu zdrowotności społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia Po-

laków, porównywalnego do poziomu w państwach Unii Europejskiej, poprzez ob-

jęcie systemem aktywnego trybu życia co najmniej 50 procent uczniów szkół pod-

stawowych. 

3. Zahamowanie obserwowanych w poprzednich latach negatywnych tendencji w 

rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży, mających związek z niedostatkiem ak-

tywności ruchowej, a przede wszystkim regresu wskaźników sprawności i wydol-

ności fizycznej, w najbardziej zagrożonych regionach i środowiskach. 

4. Stymulowanie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, poprzez formy i metody 

dostosowane do ich poziomu rozwoju biologicznego. 

5. Poprawa stopnia powszechności i dostępności uczestnictwa w podstawowych ob-

szarach kultury fizycznej, poprzez rozwój ilościowy podstawowych jednostek kul-

tury fizycznej z osobowością prawną, działających głównie przy szkołach 

(uczniowskich klubów sportowych) oraz ilościowy i jakościowy rozwój bazy spor-

towej” (Urbańska 2002). 

Już w marcu 1994 roku Departament Sportu UKFiT rozpoczął realizację tych 

celów opracowując:  

− wzorcowy, ramowy statut uczniowskiego klubu sportowego,  

− warunki rejestracji klubu, 
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− listy intencyjne do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców oraz działaczy samo-

rządowych i uczniów informujący o programie klubu (Lider 1994, nr 9). 

 
Fotokopia, Lider 1994, nr 9 
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Fotokopia, Lider 1994, nr 9 
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We wrześniu 1994 rok w środkach maso-

wego przekazu podjęto akcję promocji programu 

„Sport wszystkich dzieci”. Rozpoczęto ścisłą 

współpracę z redakcją Programu 2 TVP w reali-

zacji cyklu audycji „Apetyt na zdrowie”. Podczas 

9 półgodzinnych cyklicznych audycji w ciekawy i 

nowatorski sposób prezentowano różne dyscypli-

ny sportu (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, 

piłka nożna, kajakarstwo, tenis, badminton, hokej 

na trawie, baseball) uprawiane w nowo powsta-

łych uczniowskich klubach sportowych. Działal-

ność UKS była promowana również w prasie 

oraz w audycjach emitowanych w regionalnych 

stacjach radiowych i telewizyjnych. We współ-

pracy z działaczami Zrzeszenia Ludowych Ze-

społów Sportowych zachęcano również młodzież 

szkół wiejskich i małych miasteczek do udziału w 

programie. 

Podstawową cechą odróżniającą uczniow-

skie kluby sportowe od działających przed 1994 

rokiem szkolnych klubów sportowych było po-

siadanie osobowości prawnej. Z formalnego 

punktu widzenia uczniowskie kluby sportowe 

mogły powstawać bez przeszkód już wcześniej, 

ale brakowało bodźca popartego środkami finan-

sowymi, który byłby motorem pobudzającym 

tworzenie, a następnie stymulującym działalność 

takich klubów. 

 

 

Fotokopia, Lider 1994, nr 9 
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Program „Sport wszystkich dzieci” realizowany jest we współpracy z polskimi 

związkami sportowymi i ogólnopolskimi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Daje on 

możliwość dofinansowania następujących zadań, w których w większym lub mniej-

szym stopniu partycypują kluby uczniowskie: 

1. Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego do mini dyscyplin dla uczniowskich klu-

bów sportowych. 

2. Szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, sędziów, 

animatorów-wolontariuszy sportu i rekreacji. 

3. Wspieranie organizacji masowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. 

4. Opracowywanie i publikowanie niekomercyjnych wydawnictw metodyczno-

szkoleniowych, filmów instruktażowych, itp. 

5. Dofinansowanie akcji „Sportowe wakacje” (Urbańska 2002). 

W porozumieniu z właściwymi polskimi związkami sportowymi zostały opra-

cowane programy popularyzacji poszczególnych dyscyplin sportu wśród dzieci i mło-

dzieży. Opracowano poradniki, elementarze i zbiory przepisów służące kształtowaniu 

umiejętności technicznych, taktycznych, a także podręczniki niezbędnej wiedzy z za-

kresu księgowości, rachunkowości i organizacji pracy w uczniowskich klubach spor-

towych. Na zlecenie UKFiT w latach 1994-1999 opracowano i wydano drukiem po-

radniki metodyczno-szkoleniowe dla 36 dyscyplin sportu, wiele broszur, 15 filmów 

szkoleniowych na kasetach wideo, mapy i plansze poglądowe. Od 1996 roku wydawa-

ny jest informator o uczniowskich klubów sportowych oraz imprezach sportu szkolne-

go.  

Od 1994 roku uczniowskie kluby sportowe mogły otrzymywać pomoc w posta-

ci przydziałów sprzętu sportowego. Był on niezbędny do wychowania fizycznego, 

uzupełniał też często bazę sportową szkoły. Możliwość otrzymania atrakcyjnego 

sprzętu sportowego stała się jednym z ważniejszych motywów tworzenia UKS. 

Organizowane są kursy szkoleniowe i seminaria dla osób prowadzących zajęcia 

w klubach, a ich bezpośrednimi realizatorami w poszczególnych dyscyplinach są pol-

skie związki sportowe. Ogólnopolskie stowarzyszenia kultury fizycznej (Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej, Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolny Zwią-



 17

zek Sportowy) otrzymują zlecenia na szkolenia, których celem jest przygotowanie ka-

dry animatorów i wolontariuszy do prowadzenia różnych zajęć sportowo-

rekreacyjnych.  

Podstawowe cele programu upowszechniania kultury fizycznej kierowane do 

wszystkich uczniów szkół podstawowych osiągane są przez Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej rozgrywane w całym kraju. Igrzyska realizowane są od poziomu szkolnego 

do wojewódzkiego (w dyscyplinach indywidualnych) oraz do poziomu makroregio-

nalnego (w sportowych grach zespołowych). System eliminacji na szczeblu szkolnym 

odbywa się przez cały rok szkolny, natomiast finały wojewódzkie rozgrywane są w 

pierwszym tygodniu czerwca.  

Innym elementem działalności programowej wpisanej w kalendarze polskich 

związków sportowych oraz ogólnopolskich stowarzyszeń kultury fizycznej są masowe 

imprezy sportowe uczniowskich klubów sportowych. Odbywają się imprezy szkolne, 

międzyszkolne, miejskie, gminne, wojewódzkie i ogólnopolskie.  

Dużą popularnością w UKS cieszy się rozpoczęta w 1994 roku akcja dofinan-

sowania wypoczynku letniego „Sportowe wakacje”, którą organizują – tak jak pozo-

stałe zadania – polskie związki sportowe i ogólnopolskie stowarzyszenia kultury fi-

zycznej. 

Zadaniem uczniowskich klubów sportowych było organizowanie sportu w śro-

dowisku szkolnym i zachęcenie wszystkich dzieci do udziału w sportowo-

rekreacyjnych zajęciach pozalekcyjnych. Do tych poczynań włączali się także rodzice, 

którzy służyli pomocą oraz wpłacali składki i darowizny na rzecz klubu. Według po-

mysłodawcy UKS miał ograniczyć swoje działanie do terenu szkoły, co najwyżej gmi-

ny. Życie jednak pokazało, że niejednokrotnie ten zasięg był i jest znacznie większy, 

wykracza niekiedy nawet poza granice kraju.  

Pomoc UKFiT dla uczniowskich klubów (na początku głównie w postaci bez-

płatnych przydziałów sprzętu sportowego) miała ułatwić start, zachęcić do dalszej 

działalności klubów i rozwijania własnej inicjatywy. UKS miały prowadzić całoroczną 

działalność w formie zajęć pozalekcyjnych, współzawodnictwa i rywalizacji sporto-
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wej, jednak z przewagą ćwiczeń ogólnorozwojowych, form zabawowych, dostępnych 

dla wszystkich uczniów szkoły i środowiska bez względu na umiejętności ruchowe.  

Udział nauczycieli, rodziców i wolontariuszy, zaangażowanie władz samorzą-

dowych, różnorodne możliwości zdobywania środków oraz wytyczanie kierunków 

działania zgodnie z zainteresowaniami członków UKS dawały szansę tworzenia klu-

bów rodzinnych, popularnego i sprawdzonego modelu w innych krajach (Hiszpania, 

Szwecja, Niemcy). Kluby takie tworzyły modę na sportowy styl życia, stały się rów-

nież szansą właściwego i ukierunkowanego rozwoju młodzieży ruchowo uzdolnionej 

(Urbańska 2002).  

Możliwość otrzymania bezpłatnego przydziału sprzętu, a także łatwość dofi-

nansowania na realizację innych elementów programu „Sport wszystkich dzieci” było, 

zwłaszcza w pierwszych latach jego funkcjonowania, głównym czynnikiem dyna-

micznego wzrostu liczby uczniowskich klubów sportowych. Dużą rolę odegrały rów-

nież samorządy lokalne, które wspierają kluby organizacyjnie i finansowo. Uprosz-

czona procedura rejestracji, w formie decyzji wydawanej przez starostwa powiatowe 

(a wcześniej urzędy wojewódzkie) to kolejny czynnik ułatwiający tworzenie UKS. 

Wokół liczby rzeczywiście działających UKS narosło wiele kontrowersji. W 

różnych wypowiedziach i opracowaniach podawano liczby, wynikające na ogół z ofi-

cjalnych statystyk, które niekoniecznie mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Re-

jestr uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń posiadających osobo-

wość prawną, których działalność obejmuje sport dzieci i młodzieży (podstawą zakwa-

lifikowania stowarzyszenia jest odpowiedni zapis w statucie) oraz biorących udział w 

programie SWD prowadzony jest przez Departament Sportu Powszechnego (DSP) 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) a obecnie Ministerstwa Sportu 

(MS). 

W rejestrze DSP MS na koniec 2005 roku figurowało 9659 uczniowskich klu-

bów sportowych i innych klubów spełniających określone warunki. W tej liczbie były 

też inne stowarzyszenia zajmujące się sportem dzieci i młodzieży, które wystąpiły do 

UKFiT, UKFiS, MENiS z wnioskiem o pomoc sprzętową. Stowarzyszenia te można 

sklasyfikować jako kluby szkolne, kluby o charakterze sportowo-rekreacyjnym pro-
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wadzone przez inne niż szkoła placówki (LZS, AZS, TKKF, OSiR itp.), kluby przy 

instytucjach kościelnych (parafialne, salezjańskie, katolickie itp.), kluby przy placów-

kach oświatowo-wychowawczych (dom dziecka, ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, 

warsztaty terapii zajęciowej itp.). Najwięcej klubów uczniowskich funkcjonuje przy 

szkołach podstawowych (54%) oraz ponadpodstawowych (22%).  

Rekordową liczbę UKS utworzono w latach 1995 i 1996 (1268 i 1340) (tab. 1). 

Najwięcej klubów zarejestrowano w woj. mazowieckim (1337), małopolskim (947), 

wielkopolskim (854), śląskim (761). W wykazie miast i miejscowości posiadających 

kluby uczestniczące w programie SWD znajduje się 4340 miejscowości z 377 

powiatów (na 378) (stan na 1 stycznia 2005 rok). 

Tabela 1 
Uczniowskie kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej  

zarejestrowane w latach 1994-2005 
Do 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

885 1268 1340 887 688 576 1046 1072 417 520 509 451 
       Razem 9659 

Źródło: Rejestr prowadzony w UKFiT, UKFiS i MENiS. Stan na dzień 31 grudnia 
2005 roku 

 

Istotny wpływ na funkcjonowanie wielu klubów miała reforma systemu eduka-

cji. Wiele klubów funkcjonowało przy szkołach, które zostały zlikwidowane lub prze-

kształcone. Następowały zmiany adresów, numerów telefonów, zmieniła się struktura 

administracyjna kraju. Nie wszyscy zgłosili zmiany. W tym okresie następowała rów-

nież migracja nauczycieli wychowania fizycznego, którzy są głównym motorem dzia-

łalności UKS. Aktywność rodziców w pomocy klubowi kończy się często z chwilą 

opuszczenia szkoły przez dziecko, co jest często istotne dla dalszych losów UKS. Sta-

tystyki dotyczą tylko tych UKS, które wystąpiły do MENiS (wcześniej do UKFiT lub 

UKFiS) z wnioskiem o pomoc sprzętową. Jest jeszcze nieokreślona liczba klubów 

uczniowskich, które funkcjonują, jednakże nigdy nie występowały do ministerstwa o 

pomoc sprzętową lub dofinansowanie zadania. Kluby te zwiększają jeszcze ogólną 

liczbę działających UKS.  
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Kiedy jednak można uznać, że UKS rzeczywiście istnieje? Niewątpliwie wtedy, 

gdy organizowane są systematyczne zajęcia ruchowe z określoną częstotliwością w 

tygodniu lub miesiącu. Ale czy funkcjonuje klub, który uaktywnia się raz lub dwa razy 

w roku z okazji np. święta sportu szkolnego lub cyklicznego turnieju? Czy jako zli-

kwidowany należy uznać klub, który od roku nie prowadzi zajęć z młodzieżą, bo nie 

znalazł środków na dodatkową działalność, jednak sprzęt sportowy klubu wykorzy-

stywany jest przez młodzież szkolną podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć 

pozalekcyjnych? Początek działalności klubu jest odnotowany w rejestrze stowarzy-

szeń kultury fizycznej starostwa powiatowego. Ale wiele klubów często nie zgłasza 

formalnego zakończenia działalności. Te i inne kontrowersje powodują, że trudno jed-

noznacznie określić dokładną liczbę działających UKS. Wszystkie podawane liczby 

mają charakter szacunkowy i są obarczone znaczącym błędem. Z badań własnych au-

tora zaprezentowanych w publikacji R. Tomik, W. Kudlik „10 lat uczniowskich klu-

bów sportowych (1994-2004)” wynika, że różnego rodzaju działalność pod egidą UKS 

prowadzi około 6500 stowarzyszeń. 

Uczniowskie kluby sportowe od 1995 roku brały udział w „Systemie sportu 

młodzieżowego”. Program ten nadzorowany był przez Departament Strategii Rozwoju 

Sportu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu we współpracy z Polską Federacją 

Sportu Młodzieżowego. Jego celem była m.in. popularyzacja i upowszechnienie sportu 

oraz rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego, szczególnie w dyscyplinach 

olimpijskich. Kierownictwo sportowe nad zawodami w poszczególnych dyscyplinach 

sprawują polskie związki sportowe (System sportu młodzieżowego. Regulamin..., 

2002). 

Początkowo liczba UKS uczestniczących we współzawodnictwie była nie-

znaczna. W miarę upływu lat i kierowanej do tych klubów pomocy finansowej zwięk-

szała się ilość młodzieży systematycznie trenującej i startującej w zawodach rangi 

międzywojewódzkich mistrzostw młodzików i mistrzostw Polski. Po 10 latach od 

wprowadzenia programu „Sport wszystkich dzieci” w wielu środowiskach wytworzył 

się model organizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej ruchowo oparty na uczniow-

skim klubie sportowym, który zajmuje się sportem dzieci i młodzieży i współpracuje z 

innym stowarzyszeniem (sportową spółką akcyjną) prowadzącym drużynę seniorów w 
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sporcie profesjonalnym. Model taki przynosi korzyści zarówno dla UKS, jak i klubu 

sportowego. 

Liczba UKS uczestniczących w „Systemie sportu młodzieżowego” stale się 

zwiększała. W 1995 roku sklasyfikowano zaledwie 24 kluby uczniowskie (niespełna 

2% klubów uczestniczących w programie), a w 2005 roku już 1038 (prawie 38%) klu-

bów uczestniczących we współzawodnictwie prowadziło działalność pod egidą UKS 

(tab. 2) (System sportu młodzieżowego. Województwa..., 2001-2005). 

Tabela 2 
Liczba UKS uczestniczących w „Systemie sportu młodzieżowego” 

w latach 1995-2005 

Rok Liczba klubów uczestniczących w programie Liczba UKS % 
1995 1464 24 1,64 
1996 1694 120 7,08 
1997 1875 222 11,84 
1998 2016 284 14,09 
1999 2029 350 17,25 
2000 2065 415 20,10 
2001 2233 512 22,93 
2002 2390 638 26,69 
2003 2599 848 32,63 
2004 2698 959 35,54 
2005 2826 1038 36,73 
Źródło: System sportu młodzieżowego. Województwa..., 2005 

 

Program pomocy sprzętowej, realizowany systematycznie od 1994 roku, spo-

wodował zwiększenie zainteresowania różnymi formami sportu dzieci i młodzieży. 

Poprzez jego realizację wylansowano nowe, atrakcyjne i łatwe do uprawiania dyscy-

pliny sportu, np. sporty wrotkarskie, korfball, baseball i softball, bieg na orientację, 

unihokej, radioorientacja sportowa, kajak-polo. Rozszerzył się zasięg, zwłaszcza w 

grupach młodzieżowych, dyscyplin znanych i popularnych (piłka nożna, koszykówka, 

piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, itd.). Niektóre uczniowskie klu-

by sportowe włączyły się do rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie, zgłasza-

jąc swoje drużyny nawet do rozgrywek I ligi (w sezonie 2004/2005: MUKS Poznań – I 

liga koszykówki kobiet; UKS Roeben Środa Śląska – I liga piłki ręcznej kobiet; UKS 

ZSME Zagłębie Sosnowiec i MUKS Janów – I liga hokeja na lodzie) czy też zdoby-
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wając medale Mistrzostw Świata (kajak-polo: zespół złożony z zawodniczek UKS 

„Kormoran” z Bydgoszczy i białołęckiego UKS z Warszawy zdobył 2 miejsce w MŚ 

U-21 kobiet – Essen’2002; łucznictwo: Justyna Mospinek z UKS Piątka Zgierz zdoby-

ła 5 miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata Seniorów na torach otwartych i 14 

miejsce w IO Ateny 2004 rok). Również niektórzy z najlepszych reprezentantów Pol-

ski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie (2006) związani byli w trakcie swojej 

kariery z klubami uczniowskimi. Brązowa medalistka Justyna Kowalczyk przez rok 

trenowała w UKS Biały z Kasiny Wielkiej, a zdobywczyni 5 miejsca w biathlonie 

Krystyna Pałka była zawodniczką UKS Czerwienne. 
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II. FORMALNO-PRAWNE I FINANSOWE PODSTAWY      
DZIAŁALNOŚCI UKS 

Realizacją zadań związanych ze sportem szkolnym oraz upowszechnianiem 

kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej zajmują się m.in. stowarzyszenia sportu 

młodzieżowego takie jak:  

1. Uczniowskie kluby sportowe. 

2. Szkolne kluby sportowe. 

3. Międzyszkolne kluby sportowe. 

4. Ludowe kluby sportowe. 

Zdaniem W. Sawickiego charakterystycznymi cechami szkolnych stowarzyszeń 

kultury fizycznej są: 

„1. Działają w szkole i są nierozerwalnie z nimi związane; w przypadku Ludowych 

Klubów Sportowych należy dodać, że odnosi się to do tej części Ludowych Klu-

bów Sportowych, które funkcjonują w szkołach w środowisku wiejskim. 

2. Działają w oparciu o istniejącą bazę i obiekty szkolne. 

3. Angażują młodzież do uczestnictwa w ogólnodostępnych formach sportowych. 

4. Uczą odpowiedzialności za podjęte decyzje na rzecz wszystkich uczniów. 

5. Pomagają wyłaniać talenty sportowe i organizatorskie. 

6. Stanowią elementarną szkołę demokracji” (Sawicki 1997, s. 5). 

II. 1. Aspekty prawne 

Status prawny klubów sportowych, także uczniowskich klubów sportowych 

omawia A. Szwarc i R. Hauser w publikacji zawierającej materiały VII Konferencji 

Naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z 1998 roku. Autorzy przybliża-

ją aktualne w owym czasie rozwiązania legislacyjne dotyczące działalności klubów 

sportowych. Wiele uregulowań zdeaktualizowało się w związku z kolejnymi zmianami 

w ustawach i wejściem w życie nowych rozporządzeń, jednakże publikacja ta wyjaśnia 
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istotę funkcjonowania stowarzyszeń kultury fizycznej w przestrzeni społecznej. 

A. Szwarc zauważa, że kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sporto-

wym o charakterze amatorskim oraz kluby uczniowskie funkcjonować mogą „obliga-

toryjnie i wyłącznie” w formie stowarzyszeń (Szwarc 2000). R. Hauser zwraca nato-

miast uwagę, że stowarzyszenie kultury fizycznej jest szczególną formą stowarzysze-

nia, którego status prawny jest częściowo odmienny od „zwykłego” stowarzyszenia. 

„Ustawa o kulturze fizycznej wprowadza pewne odrębności w stosunku do ustawy – 

Prawo o stowarzyszeniach, tak gdy chodzi o proces tworzenia i rejestracji stowarzy-

szeń kultury fizycznej, jak i sposób sprawowania nadzoru” (Hauser 2000, s. 47).  

Porady organizacyjno-prawne związane z tworzeniem uczniowskich klubów 

sportowych znajdują się również w kilku innych publikacjach. W 1997 roku w pozycji 

opracowanej przez kilku autorów pod redakcją D. Chruścickiego „Uczniowskie Kluby 

Sportowe – tworzenie, organizacja, doświadczenia, sukcesy, działalność, prawo, spon-

soring, ekonomia, finanse” przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania UKS 

oraz wzorcowy, przykładowy statut klubu wraz ze szczegółowym komentarzem inter-

pretującym niektóre zapisy. W tej publikacji opisana jest procedura tworzenia klubu, 

zebranie założycielskie, uchwały oraz dokumentacja ewidencyjna niezbędna do reje-

stracji klubu, jeszcze w ówczesnym organie ewidencyjnym, jakim do 1 stycznia 1999 

roku był właściwy wojewoda. Autorzy opisali również zakres i formy nadzoru admini-

stracyjnego oraz sądowego nad UKS.  

W. Sawicki w książce wydanej w 1997 roku przez Krajową Federację Sportu 

dla Wszystkich pt. „Podstawy organizacyjno-prawne i finansowe stowarzyszeń kultury 

fizycznej w Polsce” również opisuje model prawny stowarzyszeń kultury fizycznej, 

ustawę o kulturze fizycznej oraz akty wykonawcze do ustawy. W pracy tej znajduje się 

też ramowy statut klubu sportowego oraz podstawowe informacje o zlecaniu zadań 

państwowych stowarzyszeniom kultury fizycznej. Jeszcze bardziej szczegółowe in-

formacje dotyczące prawnych aspektów działalności UKS autor ten zawarł w cytowa-

nej wcześniej publikacji z 1997 roku „Szkolne stowarzyszenia kultury fizycznej”. Po-

radnik ten zawiera szczegółowe informacje i projekty dokumentów związanych z two-

rzeniem i bieżącą działalnością tych klubów oraz szereg ustaw i aktów prawnych niż-

szego rzędu, które mogą być pomocne w działalności UKS. 
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W roku 2000 ukazała się publikacja autorstwa E. Piotrowskiej „Podstawy 

prawne i finansowe działalności UKS” nakładem Wydawnictwa „Sport i zdrowie”. 

Autorka przedstawia procedurę uzyskania numeru statystycznego REGON, numeru 

identyfikacji podatkowej NIP oraz wzory wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji 

starostwa powiatowego, protokół z zebrania założycielskiego UKS, deklarację człon-

kowską i inne dokumenty niezbędne do rejestracji klubu.  

Uaktualnione informacje dotyczące zasad tworzenia klubu uczniowskiego, uzy-

skiwania numeru statystycznego „Regon”, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz 

konta bankowego można znaleźć w „Poradniku dla działaczy stowarzyszeń kultury 

fizycznej” wydanym w 2002 i 2003 roku. Te same informacje rozszerzone o przykła-

dowy statut organizacji ubiegających się o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

(planującej prowadzenie działalności gospodarczej) oraz przykładowy statut organiza-

cji ubiegającej się o wpis w starostwie znajdują się w „Poradniku animatora sportu 

dzieci i młodzieży” (2004). Autorką obydwu części tych poradników jest 

E. Piotrowska. Możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego przez 

stowarzyszenia kultury fizycznej wskazuje W. Sawicki w publikacji z 2004 roku 

„Stowarzyszenia kultury fizycznej. Podstawy organizacyjno-prawne”.  

Szczegółowa prawna analiza statusu uczniowskich klubów sportowych jako 

stowarzyszeń i konsekwencji formalno-prawnych wynikających z tego faktu znajduje 

się w opracowaniu W. Cejsela „Charakter prawny uczniowskich klubów sportowych” 

(Kultura Fizyczna, 1999 nr 5-6). Autor – powołując się m.in. na postanowienia Sądu 

Najwyższego – omawia prawne problemy tworzenia UKS, nadzoru nad klubami, ich 

majątku oraz likwidacji.  

D. Dudek w publikacji pt. „Zarys dziejów i organizacji stowarzyszeń kultury fi-

zycznej” (AWF, Kraków 2001) w części poświęconej współczesnym problemom 

funkcjonowania stowarzyszeń kultury fizycznej omawia też kluby uczniowskie. Z 

prawnych aspektów analizuje formalne możliwości tworzenia przez UKS związków 

sportowych.  

Dla osób pragnących utworzyć klub uczniowski cenne informacje oraz gotowe 

projekty odpowiednich dokumentów można znaleźć na stronie internetowej: 
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www.uks.info.pl, którą prowadzi Dział Uczniowskich Klubów Sportowych przy Pol-

skim Związku Piłki Nożnej. 

Ustawa o kulturze fizycznej w art. 7 sankcjonuje status prawny uczniowskiego 

klubu sportowego. UKS traktowany jest jako szczególny rodzaj klubu sportowego. 

Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, 

rodzice i nauczyciele. Ich działalność określają zasady przewidziane w ustawie z dnia 

7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów dotyczą-

cych rejestracji, gdyż podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów. 

Sposób prowadzenia ewidencji klubów uczniowskich i innych klubów działających w 

formie stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej określa Rozporzą-

dzenie Ministra Sportu z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie ewidencji klubów spor-

towych. Obowiązkiem „organu ewidencyjnego” czyli starostów właściwych ze wzglę-

du na siedzibę klubu jest prowadzenie odrębnej księgi ewidencyjnej dla uczniowskich 

klubów sportowych. Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania go do ewi-

dencji.  

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie jest do-

browolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzy-

szenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Swoją działalność opiera 

na pracy społecznej członków, lecz do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 

pracowników. W celu stworzenia stowarzyszenia co najmniej piętnaście dorosłych 

osób uchwala statut stowarzyszenia i wybiera komitet założycielski. Statut powinien 

określać w szczególności:  

− nazwę stowarzyszenia odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i insty-

tucji, 

− teren działania i siedzibę stowarzyszenia, 

− cele i sposoby ich realizacji, 

− sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i 

obowiązki członków, 
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− władze stowarzyszenia, tryb dokonywania wyboru, uzupełniania składu oraz ich 

kompetencje, 

− sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, 

a także warunki ważności jego uchwał. 

Przykładowe statuty uczniowskiego klubu sportowego znajdują się we wspo-

mnianych publikacjach. 

Komitet założycielski składa do starosty właściwego ze względu na siedzibę 

klubu wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli zawierającą imiona i 

nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy 

założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie 

tymczasowej siedziby stowarzyszenia.  

Zdaniem W. Sawickiego „Istotną cechą stowarzyszeń kultury fizycznej i ich 

związków jest to, że zaliczają się one do organizacji pozarządowych” (Sawicki 2004, 

s. 9). Zatem mogą one ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Działal-

ność pożytku publicznego to społecznie użyteczna działalność jaką prowadzą organi-

zacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Sfera zadań publicznych obejmuje m.in. upo-

wszechnianie kultury fizycznej i sportu. Uczniowskie kluby sportowe rejestrowane w 

ewidencji starosty, aby uzyskać miano organizacji pożytku publicznego muszą zostać 

dodatkowo zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 20 po-

wyższej ustawy organizacją pożytku publicznego może być stowarzyszenie kultury 

fizycznej jeżeli spełnia następujące wymagania:  

„1) prowadzą działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy 

podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szcze-

gólnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; 

2) działalność (...) jest wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i 

dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy pod-

miotów (...); 

3) w odniesieniu do stowarzyszeń i klubów sportowych działających w formie stowa-

rzyszenia za spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 2, można uważać pro-
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wadzenie działalności, o której mowa w pkt 1 i 2, również na rzecz członków sto-

warzyszenia albo klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia; 

4) nie prowadzą działalności gospodarczej albo prowadzą działalność gospodarczą w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych; 

5) cały dochód przeznaczają na działalność, o której mowa w pkt 1 i 2; 

6) mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządza-

jącego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub 

nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w sto-

sunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasad-

nionych kosztów lub wynagrodzenie (...); 

7) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych (...) zabraniają: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

(...), 

b) przekazywania ich majątku (...), 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków (...), 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w któ-

rych uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracow-

nicy oraz ich osób bliskich”. 

Uczniowskim klubom sportowym oraz innym stowarzyszeniom, które uzyskały 

status organizacji pożytku publicznego przysługuje prawo do zwolnienie z podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz opłat sądowych w odniesieniu do prowadzo-

nej działalności pożytku publicznego. Organizacja pożytku publicznego może naby-

wać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własno-

ścią Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatnik podatku docho-

dowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz wybranych przez 

siebie organizacji pożytku publicznego (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie). 
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II. 2. Aspekty finansowe 

Istotnym przełomem w rozwijaniu i funkcjonowaniu szkolnych stowarzyszeń 

kultury fizycznej były dokonane zmiany w ustawie z 29 lipca 1992 roku o grach loso-

wych i zakładach wzajemnych i grach na automatach. Zmiana dotyczyła wprowadze-

nia dwudziestoprocentowej dopłaty do stawek w grach liczbowych. Kwota ta, w myśl 

nowej ustawy, przeznaczona była na rozwój sportu dzieci i młodzieży, sportu osób 

niepełnosprawnych oraz na inwestycje sportowe. W latach 1994-2005 zmieniały się 

proporcje oraz ilość przekazywanych środków finansowych na poszczególne zadania 

programu „Sport wszystkich dzieci”. Było to podporządkowane kolejno realizowanym 

celom strategicznym, a także włączaniu do programu nowych elementów. Łącznie na 

realizację tego programu do końca 2005 roku przekazano około 316 mln. zł (tab.3). 

Tabela 3  
Nakłady finansowe (mln zł) przekazywane na realizację zadań programu  

„Sport wszystkich dzieci” w latach 1994-2005 
(w 1994 roku środki z budżetu państwa, od 1995 środki specjalne) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

4,86 13,45 14,91 33,87 30,62 32,58 33,90 33,59 28,65 25,97 29,79 33,81 

       Razem 316,00
Źródło: UKFiT, UKFiS, MENiS, GUS. Stan na dzień 31. 12. 2005 rok 

 

Poza poradami związanymi z prawnymi podstawami tworzenia i działalności 

UKS autorzy większości wspomnianych publikacji wiele miejsca poświęcają uwarun-

kowaniom finansowym ich funkcjonowania. W. Sawicki w „Podstawach organizacyj-

no-prawnych i finansowych stowarzyszeń kultury fizycznej w Polsce” omawia zasady 

rachunkowości stowarzyszeń kultury fizycznej, a w „Szkolnych stowarzyszeniach kul-

tury fizycznej” dodatkowo reguluje sprawy darowizn oraz sponsoringu od osób fizycz-

nych i prawnych na kulturę fizyczną.  

Ekonomicznym uwarunkowaniom funkcjonowania uczniowskich klubów spor-

towych wiele miejsca poświęcono w publikacji pod redakcją D. Chruścickiego 

„Uczniowskie Kluby Sportowe – tworzenie, organizacja, doświadczenia, sukcesy, 

działalność, prawo, sponsoring, ekonomia, finanse”. Znajdujemy tu cenne informacje 
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dotyczące podstaw prawnych źródeł finansowani klubu, zasad rachunkowości, podat-

ków i ulg w opłatach przysługującym szkolnym organizacjom kultury fizycznej. W 

książce zawarto też akty prawne oraz formularze związane z udziałem UKS w rządo-

wych zadaniach zleconych. Jeden z ostatnich rozdziałów „Sponsoring w Uczniowskich 

Klubach Sportowych” zawiera też wzór umowy sponsoringu. 

Przykładowa dokumentacja związana z rachunkowością jaką zobowiązane są 

prowadzić UKS znajduje się w publikacji E. Piotrowskiej „Podstawy prawne i finan-

sowe działalności UKS”. Oprócz wzorów sprawozdań finansowych jednostek prowa-

dzących działalność statutową i gospodarczą opisane zostały procedury rozliczeń z 

urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnich rozdziałach 

autorka podaje przykłady raportów kasowych i bankowych oraz roczny bilans zysków 

i strat. 

W nowszych publikacjach „Poradnik dla działaczy stowarzyszeń kultury fi-

zycznej” oraz „Poradnik animatora sportu dzieci i młodzieży” E. Piotrowska omawia 

zasady działalności finansowej, a także zasady rachunkowości UKS. Zawarto w nich 

m.in. wzory sprawozdań finansowych oraz informacje dotyczące rozliczeń z urzędem 

skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych za-

sad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowa-

rzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków. Kluby uczniowskie, których statuty przewidują prowadzenie 

działalności gospodarczej zobowiązane są do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym. Informacje dotyczące procedury wpisu do KRS, wykaz pomocnych aktów 

prawnych oraz odpowiednich formularzy i załączników znajdują się w ”Vademecum 

dla działaczy sportu dla wszystkich” (2004). Publikacja ta jest skierowana do osób i 

organizacji, zainteresowanych uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego a 

więc także dla uczniowskich klubów sportowych.  

Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odręb-

nych przepisach. 
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Prowadzenie rachunkowości uczniowskiego klubu sportowego jest na tyle 

skomplikowane, że wymaga zaangażowania osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i 

kwalifikacje. Większość klubów korzysta z pomocy kompetentnej osoby prowadzącej 

księgowość w szkole lub posiłkuje się pomocą rodziców. Warto jednak wspomnieć, że 

zarejestrowanie klubu, uzyskanie numerów NIP i Regon oraz konta bankowego upo-

ważnia do ubiegania się o dofinansowanie z różnych źródeł.  

Poza składkami członkowskimi, sponsoringiem i darowiznami kluby uzyskują 

znaczne środki na działalność finansową z dotacji samorządu. Art. 4 Ustawy o kulturze 

fizycznej zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia warunków 

prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. Działalność 

UKS można zaliczyć do zadań własnych rozumianych jako zaspokojenie potrzeb 

wspólnoty gminnej i powiatowej (Dolnicki 2003). Możliwość dofinansowywania 

przez samorząd lokalny zadań związanych z kulturą fizyczną wynika z zapisów § 176 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  

„1. Podmioty, nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. 

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...)” 

Procedura skorzystania z takiego dofinansowania uzależniona jest od prawa lo-

kalnego. Rady gmin i powiatów przyjmują stosowne uchwały dotyczące zasad finan-

sowania podmiotów prowadzących działalność w sferze kultury fizycznej i sportu. 

Uczniowskie kluby sportowe traktowane mogą być identycznie jak pozostałe stowa-

rzyszenia kultury fizycznej. W części jednostek samorządu terytorialnego kluby 

uczniowskie wyodrębniono stosując wobec nich odmienne zasady lub osobny fundusz.  

Źródłem dofinansowania działalności UKS w gminie może być też budżet prze-

znaczony na profilaktykę antyalkoholową. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie 

działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych 
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gmin. Zadania te obejmują m. in. „prowadzenie profilaktycznej działalności informa-

cyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw-

działania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie po-

zalekcyjnych zajęć sportowych”. Takie zadania zawiera gminny program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy, sta-

nowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych. W programie mogą 

się więc znaleźć zadania związane z połączeniem sportu młodzieżowego ze wczesną 

profilaktyką uzależnień. Zadania takie mogą być realizowane przez UKS pod warun-

kiem wcześniejszego przeszkolenia osób prowadzących zajęcia ruchowe w profilakty-

ce antyalkoholowej. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie tych 

zadań gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych. 

Na zlecenie początkowo Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu a obecnie 

Ministerstwa Sportu od 2002 roku Szkolny Związek Sportowy realizuje program 

„Animator sportu dzieci i młodzieży”. Program wspiera stowarzyszenia kultury fi-

zycznej (w tym UKS) finansując wynagrodzenia nauczycieli wychowania fizycznego, 

trenerów i instruktorów. Informacje o corocznych konkursach na dofinansowanie dzia-

łalności klubów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu.  

Każdy zarejestrowany uczniowski klub sportowy może starać się o sprzęt spor-

towy. Sprzęt sportowy przyznawany jest ze środków Ministerstwa Sportu. Zgodnie z 

obowiązującymi zasadami uczniowski klub sportowy lub inne stowarzyszenie kultury 

fizycznej posiadające osobowość prawną, które rozwija sport dzieci i młodzieży (od-

powiedni zapis w statucie) może otrzymać jednorazowo sprzęt sportowy do dwóch 

wybranych dyscyplin sportu. Większa liczba sekcji lub członków klubu uzasadnia 

przyznanie sprzętu większej liczbie dyscyplin sportu. W poprzednich latach wiele klu-

bów korzystało z możliwości otrzymania sprzętu dla więcej niż dwóch sekcji.  

Sprzęt przydzielany był na podstawie wykazów sporządzanych i zatwierdza-

nych w Wydziale Sportu Dzieci i Młodzieży DSP MENiS. Za jego dostarczenie od-

powiedzialny był zleceniobiorca, tj. właściwy polski związek sportowy lub stowarzy-

szenie kultury fizycznej realizujące zlecenie MENiS. Zleceniobiorcy zobowiązani są 
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do uzyskania certyfikatu lub atestu bezpieczeństwa zakupionego sprzętu zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produk-

tów. Każdy zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania procedur określonych w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo o zamówieniach publicznych oraz ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Przekazanie następuje na pod-

stawie umów o nieodpłatne użyczenie na czas określony. Sprzęt może być także prze-

kazany na własność klubu. Podlega on ewidencji, a kluby zobowiązane są do właści-

wego i zgodnego z przeznaczeniem jego użytkowania. 
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III. CEL, METODOLOGIA I ORGANIZACJA BADAŃ 

III. 1. Cel badań, pytania badawcze 

Dziesiąta rocznica działalności uczniowskich klubów sportowych stała się oka-

zją do dyskusji o roli jaką odegrały one w popularyzacji sportu wśród dzieci i mło-

dzieży oraz w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego. Podjęte badania, sfi-

nansowane w całości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, miały w zało-

żeniu być pomocne w wytyczaniu strategii działania władz państwowych w rozwijaniu 

sportu szkolnego oraz tworzeniu nowych form pomocy dla uczniowskich klubów spor-

towych. 

Ogólnopolski sondaż diagnostyczny, obejmujący wszystkie zarejestrowane klu-

by, miał zidentyfikować problemy związane z funkcjonowaniem uczniowskich klu-

bów sportowych. Celem tych badań była ilościowa i jakościowa charakterystyka dzia-

łalności UKS. Analiza statystyczna wyników badań miała wskazać jakie na przestrzeni 

lat wyodrębniły się typy UKS, jak również odpowiedzieć na pytanie czy istnieją istot-

ne charakterystyczne różnice pomiędzy różnymi klubami. Jako zmienną zależną przy-

jęto rok rejestracji klubu oraz rodzaj prowadzonych sekcji, co miało na celu uchwyce-

nie ich ewentualnego zróżnicowania. 

Zastosowanie analizy SWOT miało na celu wszechstronną ocenę zewnętrznych 

i wewnętrznych czynników wpływających na stan obecny oraz perspektywy rozwojo-

we uczniowskich klubów sportowych. Identyfikacja czynników warunkujących dzia-

łalność UKS miała określić prawdopodobieństwo ich sukcesów. 

Badania przeprowadzone na szczeblu organu rejestrowego dla UKS, czyli sta-

rostwa powiatowego, miały pokazać jak w środowisku odbierana jest działalność klu-

bów uczniowskich oraz czy ich funkcjonowanie wpływa na stan sportu młodzieżowe-

go w powiecie? Celem tych badań było też wychwycenie różnic pomiędzy oceną dzia-
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łalności klubów funkcjonujących w miastach na prawach powiatu oraz w powiatach 

ziemskich skupiających głównie wsie i małe miasta.  

Przed przystąpieniem do badań UKS sformułowano następujące pytania ba-

dawcze: 

1. Ilu członków zrzeszają uczniowskie kluby sportowe i w jakich sekcjach? 

2. Jakie cele działalności stawiają sobie uczniowskie kluby sportowe? 

3. Na jakim poziomie rozgrywek sportowych kluby uczniowskie biorą udział i jakie 

osiągają sukcesy? 

4. Jak organizowane są zajęcia w UKS? 

5. W jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt sportowy? 

6. Czy i w jaki sposób w działalności klubów pomagają rodzice i samorządy teryto-

rialne? 

7. Jak pozyskiwane są środki na działalność UKS? 

8. Czy kluby uczniowskie współpracują z innymi organizacjami kultury fizycznej? 

9. Do czego przyczynia się działalność UKS? 

Badania powiatów miały odpowiedzieć na pytania: 

1. Czy UKS uczestniczą w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w 

powiecie? 

2. Czy z budżetu powiatu dofinansowywane są kluby uczniowskie? 

3. Na jakich zasadach władze powiatu udostępniają klubom obiekty sportowe? 

4. Jakie formy nadzoru nad UKS realizuje starostwo powiatowe? 

5. Do czego w opinii pracownika samorządowego, przyczynia się działalność UKS? 
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III. 2. Materiał i metody badań 

III. 2. 1. Sondaż diagnostyczny uczniowskich klubów sportowych 

Na podstawie umowy nr BA/WZP-18/2003 zawartej w dniu 13 maja 2003 roku 

w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a Akademią 

Wychowania Fizycznego w Katowicach. została przeprowadzona ekspertyza 

dotycząca działalności około 8,5 tys. uczniowskich klubów sportowych i innych 

stowarzyszeń kultury fizycznej, uczestniczących w realizacji programu „Sport 

wszystkich dzieci”.  

W 2003 roku badaniami objęto 8701 uczniowskich klubów sportowych oraz 

innych stowarzyszeń kultury fizycznej biorących udział w programie „Sport 

wszystkich dzieci”. Wykorzystano bazę adresową rejestru prowadzonego w latach 

1994-2002 przez UKFiS, a od 1 lipca 2002 roku przez Departament Sportu 

Powszechnego MENiS. Na dzień 1 stycznia 2004 roku zarejestrowanych było 8701 

UKS. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że część adresów jest nieaktualne. Od 

1994 roku zmienił się ustrój szkolny, część szkół mogła ulec likwidacji lub zmieniła 

swój status. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: od maja do czerwca 2003 

roku – wysłano wtedy 8295 kwestionariuszy ankiet oraz na początku roku 2004 – 

wysłano 406 kwestionariuszy do klubów, które powstały w okresie od maja do grudnia 

2003 roku.  

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Na adresy uczniowskich klu-

bów i innych stowarzyszeń biorących udział w programie „Sport wszystkich dzieci” 

wysłano pismo przewodnie oraz dwustronicowy „Kwestionariusz ankiety dla 

uczniowskiego klubu sportowego”. Jego twórcą był Rajmund Tomik. W tworzeniu 

kwestionariusza uczestniczyli też pracownicy Katedry Teorii i Metodyki Wychowania 

Fizycznego AWF w Katowicach, którzy pełnili rolę ekspertów i konsultowali treść 

pytań. W przygotowywaniu kwestionariusza korzystano również z doświadczeń Woj-

ciecha Kudlika naczelnika Wydziału Sportu Dzieci i Młodzieży w Departamencie 

Sportu Powszechnego MENiS zajmującego się działalnością UKS.  

Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. W części I – informacyjnej 

zawarto 21 pytań, w której były też pytania uzupełniające. Na 17 pytań zamkniętych 
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ankietowani odpowiadali wskazując na właściwe podane odpowiedzi. Część pytań 

miała charakter otwarty i stwarzała możliwość swobodnej wypowiedzi (zał. 1). 

Kwestionariusz ankiety wypełniło i odesłało 2533 (29,11%) przedstawicieli 

klubów, 249 (2,86%) wysłanych kopert wróciło z adnotacją „adresat nieznany”, a w 

24 przypadkach przekazano informację o zaprzestaniu działalności lub likwidacji klu-

bu. Nie otrzymano więc żadnej informacji zwrotnej od 5895 klubów (67,75% zareje-

strowanych) (ryc. 1). Z powyższej statystyki nie można wyciągnąć wniosku, że pro-

wadzi działalność około 2500 klubów. Należy liczyć się z tym, że część z funkcjonu-

jących nadal klubów ankiety nie otrzymała lub z różnych przyczyn nie odesłała. Zwrot 

wypełnionej ankiety nie może też być pewnym dowodem potwierdzającym działal-

ność klubu. Na podstawie sondażu telefonicznego oszacowano, że faktycznie funkcjo-

nuje około 6500 UKS, co oznaczałoby 35% zwrotnych ankiet. Dane zawarte w kwe-

stionariuszach ankiet pozwalają jednak traktować odpowiedzi respondentów jako re-

prezentatywne dla całej populacji UKS (tab. 4, 5).  

Likwidacja 
klubu
0,28%

Zwrot ankiet
29,11%

"Adresat 
nieznany"

2,86%

Brak informacji 
zwrotnej
67,75%

 

Ryc. 1. Ogólna statystyka sondażu diagnostycznego 
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Spośród klubów zarejestrowanych w poszczególnych województwach najwięk-

szy odsetek zwrotu uzyskano od UKS działających w województwach podlaskim 

(37%) i lubuskim (34%), najmniejszy zaś w województwach śląskim, dolnośląskim i 

mazowieckim (ponad 25%). 

Tabela 4  
Wysłane i otrzymane ankiety w zależności od województwa 

Województwo Liczba ankiet 
wysłanych  

Liczba ankiet
otrzymanych

Procent otrzymanych
ankiet z całości 

Procent otrzymanych 
ankiet z województwa

Dolnośląskie 508 131 5,17 25,79 
Kujawsko-pomorskie 430 135 5,33 31,40 
Lubelskie 656 210 8,29 32,01 
Lubuskie 236 81 3,20 34,32 
Łódzkie 539 153 6,04 28,39 
Małopolskie 905 278 10,98 30,72 
Mazowieckie 1264 325 12,83 25,71 
Opolskie 186 64 2,53 34,41 
Podkarpackie 633 200 7,90 31,60 
Podlaskie 391 145 5,72 37,08 
Pomorskie 472 123 4,86 26,06 
Śląskie 725 185 7,30 25,52 
Świętokrzyskie 232 68 2,68 29,31 
Warmińsko-mazurskie 363 111 4,38 30,58 
Wielkopolskie 806 214 8,45 26,55 
Zachodnio-pomorskie 355 110 4,34 30,99 
Razem 8701 2533 Średnia 30,03 
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Ryc. 2. Zwroty ankiet w poszczególnych województwach (%) 
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Ankiety odsyłały zarówno kluby, które zostały zarejestrowane w ostatnich la-

tach, jak i funkcjonujące od początku programu „Sport wszystkich dzieci”. Najwięk-

szy zwrot otrzymano od UKS, które zostały zarejestrowane w latach 2002 i 2003 (45 i 

34%), ale w sondażu wzięło udział 25% klubów mających 10-letnią historię i star-

szych. 

Tabela 5  
Wysłane i otrzymane ankiety w zależności od roku rejestracji 

Lata rejestracji UKSLiczba ankiet 
wysłanych  

Liczba ankiet
otrzymanych

Procent otrzymanych
ankiet z całości 

Procent otrzymanych 
ankiet z zarejestrowanych

do 1995 886 226 8,82 25,51 
1995 1268 348 13,74 27,44 
1996 1341 351 13,86 26,17 
1997 887 226 8,92 25,48 
1998 688 188 7,42 27,33 
1999 576 160 6,32 27,78 
2000 1046 330 13,03 31,55 
2001 1072 335 13,23 31,25 
2002 417 190 7,50 45,56 
2003 520 179 7,07 34,42 
Razem 8701 2533 Średnia 30,25 
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Ryc. 3. Zwroty ankiet w poszczególnych latach (%) 
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Metody statystyczne 

W celu ustalenia istotnej statystycznie zależności zmiennych zastosowano testy 

parametryczne. Aby ocenić współzależność dwóch zmiennych o rozkładach dyskret-

nych zastosowano test niezależności χ2 Pearsona. W przypadku liczebności przynajm-

niej jednej z klas mniejszej od 8 zastosowano test niezależności oparty o funkcję naj-

większej wiarygodności (test χ2 NW). Istotny wynik któregokolwiek z tych testów 

(p<0,05) wskazywał na znamienny wpływ zmiennej niezależnej na zmienną zależną. 

W analizie wypowiedzi dotyczących opinii o znaczeniu działalności UKS w 

Polsce (pytanie 21 kwestionariusza) zastosowano metodę wartościowania danych. Po-

szczególnym odpowiedziom przyporządkowano następujące wartości punktowe: 

„Zdecydowanie tak” – 2, „Tak” – 1, „Nie” – (-1), „Zdecydowanie nie” – (-2). Aby ob-

liczyć wskaźnik poparcia (Wp) dla poszczególnych odpowiedzi zastosowano następu-

jącą metodę obliczeń:  

Wp = (2 · n1)+ n2 – n3+ (-2 · n4)  

(gdzie „n” oznacza liczbę odpowiedzi na kolejne pytania). 
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III. 2. 2. Analiza SWOT 

Część II „Kwestionariusza ankiety dla uczniowskiego klubu sportowego” wy-

korzystanego w ogólnopolskich badaniach wszystkich zarejestrowanych uczniowskich 

klubów sportowych ma charakter opisowy. Zastosowano w nim analizę SWOT pole-

gającą na tym, że do odpowiednich miejsc na odwrocie kwestionariusza należało wpi-

sać krótkie sformułowania (hasłowo) dotyczące mocnych i słabych stron oraz szans i 

zagrożeń funkcjonowania uczniowskiego klubu sportowego. Analiza SWOT jest kom-

pleksową metodą służącą zarówno do badania otoczenia organizacji, jak również jej 

wnętrza (Gierszewska, Romanowska 2002).  

Prawie wszyscy respondenci (2474 osób, tj. 96,67%) wyrazili swoje opinie o 

działalności UKS w analizie SWOT. Ponad 90% uczestników sondażu wskazało silne 

i słabe strony klubów, a ponad 80% wskazało jakie widzi szanse i zagrożenia.  

Tabela 6  
Udział ankietowanych w analizie SWOT 

Aspekty oceny UKS n % 
Silne strony 2434 96,09 

Słabe strony 2393 94,47 
Szanse 2094 82,67 
Zagrożenia 2074 81,88 

 

III. 2. 3. Sondaż diagnostyczny powiatów 

Na podstawie umowy numer DSP-2-8120/3291/04/WK z dnia 27 października 

2004 roku w Warszawie przeprowadzono „ekspertyzę naukową dotyczącą działalności 

uczniowskich klubów sportowych – kontynuacja rozpoczętego w 2003 roku procesu 

badawczego, naukowe opracowanie wyników badań oraz przygotowanie materiału do 

wydania publikacji „10 lat uczniowskich klubów sportowych”. 

Przeprowadzenie sondażu wymagało przygotowania odpowiedniego narzędzia 

badawczego – pisma przewodniego i kwestionariusza ankiety. Na podstawie doświad-

czeń i odpowiedzi uzyskiwanych w badaniach UKS skonstruowany został „Kwestio-

nariusz ankiety do oceny działalności uczniowskich klubów sportowych”. Autorem 

kwestionariusz był Rajmund Tomik. W trakcie jego opracowywania wykorzystano 
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jako ekspertów nauczycieli akademickich AWF Katowice. Ostateczny kształt kwe-

stionariusza uzgodniono z pracownikami DSP MENiS.  

W piśmie przewodnim została wyjaśniona idea badań, zwrócono się też do sta-

rostów z prośbą o przesłanie wydruku z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 

nazw i adresów zarejestrowanych w danym powiecie uczniowskich klubów sporto-

wych lub innych stowarzyszeń kultury fizycznej, które prowadzą działalność w spo-

rcie młodzieżowym np. kluby międzyszkolne, ludowe, pożarnicze, parafialne, „SA-

LOS”. Poproszono, aby na wydruku wyraźnie zaznaczyć te UKS, które obecnie nada 

są aktywne.  

Ankieta składała się z 10 pytań (7 zamkniętych i 3 otwartych). Pytania dotyczy-

ły uczestnictwa i organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych przez UKS na terenie 

powiatu, dofinansowywania działalności UKS z budżetu powiatu, nadzoru nad dzia-

łalnością klubów oraz opinia o ich aktywności (zał. 2).  

Badania przeprowadzono w początkach listopada 2004 roku. Na adresy 65 

miast na prawach powiatu oraz 314 starostw powiatów ziemskich przesłano pismo 

przewodnie i ankietę z prośbą o zwrot do dnia 30 listopada 2004 roku Otrzymano od-

powiedzi od 54 miast na prawach powiatu oraz 234 starostw powiatów ziemskich.  

Tabela 7 
Liczba zwrotu ankiet 

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Liczba ankiet 
wysłanych 

Liczba ankiet  
otrzymanych 

Procent 
zwrotu 

Powiaty grodzkie 65 54 84,4 
Powiaty ziemskie 314 234 74,5 

 
Metody statystyczne 
Analiza statystyczna wyników badań miała na celu ustalenie statystycznej istot-

ności różnic w odpowiedziach na poszczególne pytania urzędników powiatów ziem-

skich i grodzkich. W celu określenia częstości występowania pozytywnych odpowie-

dzi na pytania zamknięte od typu powiatu zastosowano testy niezależności. W przy-

padku gdy liczebność najmniej licznej klasy była większa od 8 stosowano test χ2 Pear-

sona. Jeżeli liczebność najmniej licznej klasy była mniejsza od 8 zastosowano po-

prawkę Yatesa, natomiast w przypadku bardzo małych liczebności (1, 2, 3) zastoso-
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wano test dokładny Fishera (dwustronny). Istotny wynik któregokolwiek z tych testów 

(p<0,05) wskazywał na znamienną różnicę pozytywnych odpowiedzi pomiędzy po-

wiatami ziemskimi i grodzkimi.  

Testem Kołmogorowa-Smirnowa została oceniona zgodność z rozkładem nor-

malnym wydatków na działalność UKS i ich proporcje do wszystkich wydatków po-

wiatu na kulturę fizyczną. Rozkład powyższych wartości różnił się istotnie od normal-

nego (p<0,01). W celu porównania wysokości wydatków na działalność tych klubów, 

kulturę fizyczną i sport oraz ich proporcje w powiatach różnego typu zastosowano test 

U Manna-Whitneya. Różnicę uznano za istotną statystycznie przy wartości p<0,05. 

Analiza wypowiedzi dotyczących opinii o znaczeniu działalności UKS w Pol-

sce oparta została na metodzie wartościowania danych (opisano w metodach staty-

stycznych badań ankietowych UKS). 
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IV. WYNIKI BADAŃ 

IV.1. Działalność UKS w opinii działaczy klubów w świetle ana-
lizy ilościowej i jakościowej 

Przyjęto założenie, że istotny wpływ na działalność uczniowskich klubów spor-

towych mają trzy czynniki. Pierwszym był rok założenia klubu, gdyż w kolejnych la-

tach zmieniały się formy i zakres państwowej pomocy dla UKS. Stopniowo kluby te 

zyskały również uznanie w społeczności lokalnej stając się doceniane przez samorząd 

oraz uznawane w szkole, w której prowadzona była działalność. Zmiennymi niezależ-

nymi wpływającymi na zewnętrzny odbiór klubów mogą też być rodzaj prowadzonej 

sekcji – dyscypliny sportu uprawiane przez członków klubu oraz cel działalności klu-

bu – autoteliczne lub instrumentalne (preferujące rekreację) podejście do sportu mło-

dzieżowego. 

Rok założenia 

Dla potrzeb statystycznych podzielono 10-lecie funkcjonowania klubów na 

podokresy: UKS zarejestrowane do końca 1994 roku oraz w latach 1995-1996, 1997-

1998, 1999-2000, 2001-2002 i utworzone w 2003 roku. 

Tabela 8  
Zmienna niezależna – rok rejestracji UKS 

Lata rejestracji UKSLiczba ankiet 
wysłanych  

Liczba ankiet
otrzymanych 

Procent otrzymanych
ankiet z całości 

Procent otrzymanych 
ankiet z zarejestrowanych

do 1995 884 226 8,92 25,56 
1995-1996 2612 699 27,60 26,76 
1997-1998 1575 414 16,34 26,28 
1999-2000 1619 490 19,34 30,27 
2001-2002 1494 525 20,73 35,14 
2003 517 179 7,07 34,62 
Razem 8701 2533 100 29,11 
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Odsetek otrzymanych ankiet w zależności od roku rejestracji klubu waha się od 

około 26% w latach 1995-1998 do około 35% w przypadku klubów zarejestrowanych 

w ostatnich latach. 

Rodzaj sekcji 

Pytanie o sekcje jakie prowadzi UKS było otwarte. Respondenci dowolnie wy-

mieniali sekcje funkcjonujące w klubie (tab. 12). Jako zmienną niezależną ustalono 

cztery kategorie sekcji. Najwięcej klubów (ponad 70%) prowadzi sekcje gier sporto-

wych i sportów indywidualnych (tab. 9).  

Tabela 9  
Zmienna niezależna – rodzaj sekcji w UKS 

Rodzaj sekcji n % 
Gry sportowe 1958 77,54 
Sporty indywidualne 1850 73,27 
Sporty rekreacyjne 340 13,47 
Sporty walki 143 5,66 
Brak odpowiedzi 5 0,19 
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Typ UKS 

Na podstawie pytania 3 (formy i cel działalności klubu) dokonano podziału 

klubów na trzy typy: sportowe, rekreacyjne i mieszane. Jako sportowe uznano te UKS, 

które deklarują, iż jedynym celem ich działalności jest trening sportowy lub (i) cy-

kliczny udział w zawodach sportowych. Natomiast kluby rekreacyjne wskazują, że ich 

celem jest rekreacja dla członków klubu oraz ewentualnie sporadyczny udział w za-

wodach sportowych. Kluby, których przedstawiciele wypełniający ankietę zaznaczyli 

inną kombinację odpowiedzi zakwalifikowano do typu mieszanego. Zdecydowanie 

największa część uczniowskich klubów sportowych (73,1%) została zakwalifikowana 

przez wypełniających ankietę jako kluby mieszane; 19,8% ma cele typowo sportowe, a 

7,1% eksponuje tylko na rekreację.  

Tabela 10  
Zmienna niezależna – typ UKS 

Typy UKS n % 
Mieszane 1848 73,10 
Sportowe 500 19,78 
Rekreacyjne 180 7,12 
Razem 2528 100 

 

IV. 1. 1. Liczba członków i rodzaj sekcji UKS 

Najwięcej klubów (34,8%) zrzesza 26-50 członków, zaś 146 klubów (6%) de-

klaruje, że ich członkami jest ponad 150 osób. Z odpowiedzi respondentów wynika, że 

średnio UKS zrzesza około 74 członków. 

Tabela 11  
Liczba członków UKS 

Liczba członków w UKS Liczba klubów Procent klubów 
do 25 266 10,50 
26-50 883 34,86 
51-75 510 20,13 
76-100 342 13,50 
101-150 281 11,09 
Powyżej 150 146 5,76 
Brak odpowiedzi 105 4,15 
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Najwięcej jest sekcji piłki nożnej (49,7% klubów, które odesłały ankiety), lek-

kiej atletyki (38,4%) oraz siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego i piłki ręcznej. Od-

zwierciedlają to liczby kompletów sprzętu sportowego przekazanego przez UKFiT, 

UKFiS i MENiS w ramach jednego z zadań programu „Sport wszystkich dzieci” – 

zakup i dystrybucja sprzętu sportowego. Wśród wymienianych sekcji są dyscypliny 

sportu, które w dekadzie 1995-2005 popularyzowane były głównie w UKS dzięki po-

mocy sprzętowej jakiej udziela się powstającym klubom uczniowskim. Unihokej, 

sporty wrotkarskie, korfball, kajak-polo, baseball to przykłady takich właśnie dyscy-

plin sportowych. 

Tabela 12  
Sekcje UKS w poszczególnych dyscyplinach sportowych 

Lp Dyscyplina sportu n % Lp Dyscyplina sportu n % 

1.  Piłka nożna 1189 49,71 20. Kajakarstwo 36 1,51 
2.  Lekka atletyka 920 38,46 21. Biegi na orientację 35 1,46 
3.  Siatkówka 868 36,29 22. Kulturystyka 35 1,46 
4.  Koszykówka 759 31,73 23. Łucznictwo 31 1,30 
5.  Tenis stołowy 726 30,35 24. Turystyka 30 1,25 
6.  Piłka ręczna 370 15,47 25. Bilard 26 1,09 
7.  Unihokej 222 9,28 26. Baseball 24 1,00 
8.  Sporty walki 159 6,65 27. Aerobic 24 1,00 

9.  Szachy 100 4,18 28. Strzelectwo sporto-
we 23 0,96 

10. Pływanie 93 3,89 29. Hokej na trawie 19 0,79 
11. Gimnastyka 74 3,09 30. Szermierka 19 0,79 

12. Narciarstwo kla-
syczne 74 3,09 31. Karate 14 0,59 

13. Narciarstwo alpej-
skie 58 2,43 32. Korfball 13 0,54 

14. Tenis ziemny 54 2,26 33. Ringo 13 0,54 
15. Zapasy 50 2,09 34. Snowboard 13 0,54 
16. Żeglarstwo 50 2,09 35. Kajak-polo 7 0,29 
17. Biegowe 49 2,05 36. Hokej na lodzie 6 0,25 
18. Judo 46 1,92 37. Wspinaczka halowa 6 0,25 

19. Sekcja sportowo- 
rekreacyjna 39 1,63     
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Analizując wpływ roku powstania klubu na rodzaj prowadzonych sekcji zauwa-

żono, że istotne statystycznie różnice dotyczą gier, sportów indywidualnych i rekre-

acyjnych. Prawie 84% klubów, które rozpoczęły działalność do 1995 roku utworzyło 

sekcje gier sportowych. W latach 2001-2002 najwięcej powstało sekcji sportów rekre-

acyjnych, z zarejestrowanych w latach 1997-1998 sekcji ponad 17% stanowiły sporty 

indywidualne; był to okres najbardziej korzystny dla tych dyscyplin. Rok rejestracji 

nie różnicuje istotnie częstości tworzenia sekcji sportów walki.  

Tabela 13  
Zależność rodzaju sekcji od roku rejestracji UKS 

Rok rejestracji Gry  
sportowe 

Sporty 
indywidualne 

Sporty 
rekreacyjne

Sporty 
walki Razem**

do 1995 189 33 145 14 226 
Procent z kolumny 9,65 9,71 7,84 9,79  
Procent z wiersza 83,63 14,60 64,16 6,19  
Procent z całości 7,49 1,31 5,74 0,55 8,95 

1995-1996 545 77 516 39 697 
Procent z kolumny 27,83 22,65 27,89 27,27  
Procent z wiersza 78,19 11,05 74,03 5,60  
Procent z całości 21,58 3,05 20,44 1,54 27,60 

1997-1998 319 71 317 29 413 
Procent z kolumny 16,29 20,88 17,14 20,28  
Procent z wiersza 77,24 17,19 76,76 7,02  
Procent z całości 12,63 2,81 12,55 1,15 16,36 

1999-2000 384 73 359 26 487 
Procent z kolumny 19,61 21,47 19,41 18,18  
Procent z wiersza 78,85 14,99 73,72 5,34  
Procent z całości 15,21 2,89 14,22 1,03 19,29 

2001-2002 378 70 386 32 523 
Procent z kolumny 19,31 20,59 20,86 22,38  
Procent z wiersza 72,28 13,38 73,80 6,12  
Procent z całości 14,97 2,77 15,29 1,27 20,71 

2003 143 16 127 3 179 
Procent z kolumny 7,30 4,71 6,86 2,10  
Procent z wiersza 79,89 8,94 70,95 1,68  
Procent z całości 5,66 0,63 5,03 0,12 7,09 
Razem  1958 340 1850 143 2525 
Procent z całości 77,54 13,47 73,27 5,66 100,00 
χ2 Pearsona (NW) 14,37421 12,79048 12,96371 9,015038  

df 5 5 5 5  
p 0,01340* 0,02543* 0,02373* 0,10848  

* zależności istotne 
** kolumna „Razem” oznacza liczbę oraz procent klubów uczestniczących w sondażu, 

które powstały w danym roku i odpowiedziały na pytanie dotyczące roku rejestracji. 
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IV. 1. 2. Cele działalności uczniowskich klubów sportowych 

Działacze uczniowskich klubów sportowych niejednoznacznie formułują cele 

swojej działalności. W opinii ponad 70% respondentów celem działalności klubu jest 

zarówno trening sportowy, jak i rekreacja. Preferowany jest bardziej cykliczny niż 

sporadyczny udział w zawodach sportowych.  

Tabela 14  
Cele działalności UKS 

Formy i cel działalności n % 
Rekreacja członków 1827 72,13 
Trening sportowy 2015 79,55 
Sporadyczny udział w zawodach 793 31,31 
Cykliczny udział w zawodach 1883 74,34 
Inne 375 14,8 
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Nie zaobserwowano istotnego związku pomiędzy typem UKS, które odzwier-

ciedlają cele działalności klubu, a rokiem jego powstania (tab. 15). 

Tabela 15  
Zależność typu UKS od roku rejestracji 

Rok rejestracji Sportowe Rekreacyjne Mieszane Razem 

do 1995 47 15 164 226 
Procent z kolumny 9,40 8,33 8,85  
Procent z wiersza 20,80 6,64 72,57  
Procent z całości 1,86 0,59 6,47 8,92 

1995-1996 128 49 522 699 
Procent z kolumny 25,60 27,22 28,17  
Procent z wiersza 18,31 7,01 74,68  
Procent z całości 5,05 1,93 20,61 27,60 

1997-1998 80 30 304 414 
Procent z kolumny 16,00 16,67 16,41  
Procent z wiersza 19,32 7,25 73,43  
Procent z całości 3,16 1,18 12,00 16,34 

1999-2000 90 43 357 490 
Procent z kolumny 18,00 23,89 19,27  
Procent z wiersza 18,37 8,78 72,86  
Procent z całości 3,55 1,70 14,09 19,34 

2001-2002 107 34 384 525 
Procent z kolumny 21,40 18,89 20,72  
Procent z wiersza 20,38 6,48 73,14  
Procent z całości 4,22 1,34 15,16 20,73 

2003 48 9 122 179 
Procent z kolumny 9,60 5,00 6,58  
Procent z wiersza 26,82 5,03 68,16  
Procent z całości 1,89 0,36 4,82 7,07 
Razem  500 180 1853 2533 
Procent z całości 19,78 7,12 7310 100,00 

χ2 Pearsona=10,25045; df=10; p=0,41881. 

 

W UKS prowadzących sekcje gier sportowych, sportów rekreacyjnych oraz 

sportów indywidualnych istnieje istotne zróżnicowanie pomiędzy rodzajem sekcji a 

celem działalności UKS. Oznacza to, że decyzja o utworzeniu sekcji tego rodzaju jest 

związana z celami jakie stawiają sobie twórcy klubu. W sportach walki typ UKS nie 

ma wpływu na prowadzenie lub nie prowadzenie tego rodzaju sekcji, jednakże w po-

równaniu z innymi sportami traktuje się je jako dyscyplinę sportową, nie zaś jako śro-
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dek rekreacji. Najwięcej sportowych UKS związanych jest ze sportami walki (19,5%), 

najmniej ze sportami rekreacyjnymi (8%).  

Tabela 16  
Zależność typu UKS od rodzaju sekcji 

Rodzaj sekcji Sportowe Rekreacyjne Mieszane Razem 
Gry sportowe 351 146 1461 1958 

Procent z kolumny 70,34 81,56 79,10  
Procent z wiersza 17,93 7,46 74,62  
Procent z całości 13,90 5,78 57,86 77,54 

χ2 Pearsona=19,10304; df=2; p=0,00007* 
Sporty rekreacyjne 27 26 287 340 

Procent z kolumny 5,41 14,53 15,54  
Procent z wiersza 7,94 7,65 84,41  
Procent z całości 1,07 1,03 11,37 13,47 

χ2 Pearsona=34,76927; df=2; p=0,00000* 
Sporty indywidualne 329 136 1385 1850 

Procent z kolumny 65,93 75,98 74,99  
Procent z wiersza 17,78 7,35 74,86  
Procent z całości 13,03 5,39 54,85 73,27 

χ2 Pearsona=17,16724; df=2; p=0,00019* 
Sporty walki 28 7 108 143 

Procent z kolumny 5,61 3,91 5,85  
Procent z wiersza 19,58 4,90 75,52  
Procent z całości 1,11 0,28 4,28 5,66 

χ2 NW=1,266611; df=2; p=0,53084 
* zależności istotne 
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Kluby o charakterze rekreacyjnym prowadzą też stosunkowo najwięcej sekcji 

sportów rekreacyjnych, a kluby sportowe najmniej sekcji sportów rekreacyjnych. Po-

twierdza to prawidłową interpretację formułowanych w pytaniu 3 celów działalności 

UKS, a więc określenia ich typów.   
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Ryc. 4. Typy UKS a rodzaj prowadzonych sekcji 
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IV. 1. 3. Udział UKS we współzawodnictwie sportowym 

Ponad 74% ankietowanych deklaruje cykliczne uczestnictwo klubu w zawodach 

sportowych. Najczęściej (około 88%) są to zawody rozgrywane na szczeblu szkolnym 

i powiatowym. W odpowiedziach zwraca uwagę informacja, że aż 23% występuje w 

zawodach międzynarodowych.  

Tabela 17  
Poziom zawodów, w których uczestniczy UKS 

Poziom zawodów,  
w których uczestniczy UKS n % 

Szkolne 2248 88,99 
Powiatowe 2209 87,45 
Wojewódzkie 1883 74,54 
Ogólnopolskie 1226 48,54 
Międzynarodowe 594 23,52 
Brak odpowiedzi 4 0,16 
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Rok rejestracji wiąże się znamiennie z udziałem w zawodach wszystkich szcze-

bli z wyjątkiem powiatowych. Godne podkreślenia jest to, że kluby o najdłuższym 

stażu częściej niż kluby zarejestrowane w ostatnich latach uczestniczą w zawodach 

ogólnopolskich i międzynarodowych. Kluby zarejestrowane w ostatnich latach rza-

dziej uczestniczą w zawodach każdego szczebla od UKS o dłuższym stażu.  

Tabela 18  
Zależność poziomu zawodów, w których uczestniczy UKS od roku rejestracji 

Rok rejestracji Zawody 
szkolne 

Zawody 
powiatowe

Zawody 
wojewódzkie

Zawody 
ogólnopolskie

Zawody 
międzynarodowe Razem

do 1995 206 191 189 148 88 226 
Procent z kolumny 9,16 8,65 10,04 12,07 14,81  
Procent z wiersza 91,15 84,51 83,63 65,49 38,94  
Procent z całości 8,16 7,56 7,48 5,86 3,48 8,95 

1995-1996 644 632 553 376 180 698 
Procent z kolumny 28,65 28,61 29,37 30,67 30,30  
Procent z wiersza 92,26 90,54 79,23 53,87 25,79  
Procent z całości 25,49 25,02 21,89 14,89 7,13 27,63 

1997-1998 371 358 304 205 95 413 
Procent z kolumny 16,50 16,21 16,14 16,72 15,99  
Procent z wiersza 89,83 86,68 73,61 49,64 23,00  
Procent z całości 14,69 14,17 12,03 8,12 3,76 16,35 

1999-2000 429 418 344 213 105 487 
Procent z kolumny 19,08 18,92 18,27 17,37 17,68  
Procent z wiersza 88,09 85,83 70,64 43,74 21,56  
Procent z całości 16,98 16,55 13,62 8,43 4,16 19,28 

2001-2002 448 454 364 213 92 523 
Procent z kolumny 19,93 20,55 19,33 17,37 15,49  
Procent z wiersza 85,66 86,81 69,60 40,73 17,59  
Procent z całości 17,74 17,97 14,41 8,43 3,64 20,70 

2003 150 156 129 71 34 179 
Procent z kolumny 6,67 7,06 6,85 5,79 5,72  
Procent z wiersza 83,80 87,15 72,07 39,66 18,99  
Procent z całości 5,94 6,18 5,11 2,81 1,35 7,09 
Razem 2248 2209 1883 1226 594 2526 
Procent z całości 88,99 87,45 74,54 48,54 23,52 100,00

χ2 Pearsona 20,26195 9,461555 29,32268 57,041 45,22862  
df 5 5 5 5 5  
p 0,00112* 0,09202 0,00002* 0,00000* 0,00000*  

* zależności istotne 
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Odsetek klubów prowadzących sekcję gier sportowych uczestniczących w za-

wodach różnych szczebli maleje od ponad 80% w zawodach szkolnych i powiatowych 

do 65% w zawodach międzynarodowych. Odwrotna sytuacja jest w przypadku pozio-

mu uczestnictwa w zawodach różnych szczebli w sportach walki. W tych dyscyplinach 

dwukrotnie więcej klubów uczestniczy w zawodach międzynarodowych (10%) niż 

szkolnych (5%). W sportach indywidualnych również więcej klubów rywalizuje na 

arenach ogólnopolskich i międzynarodowych niż szkolnych i powiatowych.  

Tabela 19  
Zależność rodzaju sekcji UKS od poziomu zawodów 

Rodzaj zawodów Gry  
sportowe

Sporty 
indywidualne

Sporty 
rekreacyjne

Sporty 
walki Razem 

Zawody szkolne 1812 292 1675 113 2243 
Procent z kolumny 92,69 85,88 90,69 79,58  
Procent z wiersza 80,78 13,02 74,68 5,04  
Procent z całości 71,88 11,58 66,44 4,48 88,97 

Zawody powiatowe 1772 286 1665 100 2206 
Procent z kolumny 90,64 84,12 90,15 70,42  
Procent z wiersza 80,33 12,96 75,48 4,53  
Procent z całości 70,29 11,34 66,05 3,97 87,50 

Zawody wojewódzkie 1416 235 1399 112 1881 
Procent z kolumny 72,43 69,12 75,74 78,87  
Procent z wiersza 75,28 12,49 74,38 5,95  
Procent z całości 56,17 9,32 55,49 4,44 74,61 

Zawody ogólnopolskie 837 184 887 98 1225 
Procent z kolumny 42,81 54,12 48,02 69,01  
Procent z wiersza 68,33 15,02 72,41 8,00  
Procent z całości 33,20 7,30 35,18 3,89 48,59 
Zawody międzynarodowe 387 98 382 63 592 

Procent z kolumny 19,80 28,82 20,68 44,37  
Procent z wiersza 65,37 16,55 64,53 10,64  
Procent z całości 15,35 3,89 15,15 2,50 23,48 
Razem 1955 340 1847 142 2521 
Procent z całości 77,55 13,49 73,26 5,63 100,00 

 
Na wszystkich poziomach rozgrywania zawodów sportowych występuje istotne 

zróżnicowanie pomiędzy klubami różnego typu uczestniczącymi i nieuczestniczącymi 

we współzawodnictwie. W przypadku klubów typu sportowego wraz ze wzrostem po-

ziomu zawodów zwiększa się odsetek ich udziału w zawodach (18% zawody szkolne, 

28% zawody międzynarodowe). Wśród klubów, które na plan pierwszy wysuwają re-



 57

kreację ruchową oraz sporadyczny udział w zawodach sportowych maleje odsetek 

uczestnictwa wraz ze wzrostem rangi zwodów (7% zwody szkolne, 1% zawody mię-

dzynarodowe). Procent uczestnictwa klubów mieszanych w zawodach różnego pozio-

mu jest ustabilizowany i wynosi około 70%.  

Tabela 20  
Zależność typu UKS od poziomu zawodów 

Rodzaj zawodów Sportowe Rekreacyjne Mieszane Razem 
Zawody szkolne 408 167 1673 2248 

Procent z kolumny 81,76 93,30 90,53  
Procent z wiersza 18,15 7,43 74,42  
Procent z całości 16,15 6,61 66,23 88,99 

χ2 Pearsona=34,47121; df=2; p=0,00000* 
Zawody powiatowe 406 151 1652 2209 

Procent z kolumny 81,36 84,36 89,39  
Procent z wiersza 18,38 6,84 74,78  
Procent z całości 16,07 5,98 65,40 87,45 

χ2 Pearsona=24,77144; df=2; p=0,00000* 
Zawody wojewódzkie 424 77 1382 1883 

Procent z kolumny 84,97 43,02 74,78  
Procent z wiersza 22,52 4,09 73,39  
Procent z całości 16,79 3,05 54,71 74,54 

χ2 Pearsona=122,404; df=2; p=0,00000* 
Zawody ogólnopolskie 321 22 883 1226 

Procent z kolumny 64,33 12,29 47,78  
Procent z wiersza 26,18 1,79 72,02  
Procent z całości 12,71 0,87 34,96 48,54 

χ2 Pearsona=144,3902; df=2; p=0,00000* 
Zawody międzynarodowe 167 8 419 594 

Procent z kolumny 33,47 4,47 22,67  
Procent z wiersza 28,11 1,35 70,54  
Procent z całości 6,61 0,32 16,59 23,52 

χ2 Pearsona=64,30756; df=2; p=0,00000* 
Razem 500 180 1848 2528 
Procent z całości 19,75 7,09 73,16 100,00 

* zależności istotne 
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Respondenci najczęściej (30%) wskazywali na sukcesy na poziomie zawodów 

wojewódzkich i ogólnopolskich, zaś sporadycznie (około 6%) deklarowano osiąganie 

sukcesów na arenie międzynarodowej.  

Tabela 21 
Poziom zawodów, w których UKS osiąga sukcesy 

Poziom zawodów,  
w których UKS osiąga sukcesy n % 

Szkolne 57 2,25 
Powiatowe 459 18,12 
Wojewódzkie 765 30,20 
Ogólnopolskie 764 30,16 
Międzynarodowe 156 6,16 
Brak odpowiedzi 332 13,11 
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Ryc. 5. Poziom zawodów, w których UKS osiąga sukcesy 
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IV.1. 4. Organizacja zajęć w UKS 

Zajęcia ruchowe najczęściej (33,6%) odbywają się dwa razy w tygodniu. 

Tabela 22  
Częstotliwość zajęć w UKS 

Tygodniowa częstotliwość zajęć n % 
1 raz 334 13,19 
2 razy 851 33,60 
3 razy 583 22,02 
4 razy 219 8,65 
5 razy 148 5,84 
6 razy 58 2,29 
7 razy 139 5,49 
Częściej niż 7 razy 17 0,67 
Brak odpowiedzi 184 7,26 

 

W większości UKS (75,3%) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela, a niekie-

dy w towarzystwie trenera (23,34%). W 16% klubach prowadzącym jest trener, a w 

2,5% inna osoba. W wielu klubach zajęcia prowadzone są przez więcej niż jedną oso-

bę. 

Tabela 23  
Prowadzący zajęcia 

Prowadzący zajęcia n % 
Nauczyciel 1185 46,78 
Trener 406 16,03 
Inna osoba 64 2,53 
Nauczyciel i trener 592 23,37 
Nauczyciel, trener i inna osoba 48 1,89 
Nauczyciel i inna osoba 82 3,24 
Trener i inna osoba 29 1,14 
Brak odpowiedzi 127 5,01 

 

Prowadzący zajęcia w UKS najczęściej nie pobierają wynagrodzenia. Jedynie w 

861 (34%) klubach otrzymują wynagrodzenie. 
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IV. 1. 5. Wykorzystanie bazy i sprzętu sportowego 

Zajęcia sekcji UKS najczęściej prowadzone są w szkolnej sali gimnastycznej 

(83%) lub na boisku szkolnym (73%). Część klubów korzysta z obiektu, którego wła-

ścicielem jest gmina (31%). W zdecydowanej większości 2284 (90%) klubów obiekty 

wynajmowane są nieodpłatnie. 

Tabela 24  
Miejsce prowadzenia zajęć 

Miejsce prowadzenia zajęć n % 
Szkolna sala 2101 82,95 
Szkolna pływalnia 134 5,29 
Boisko szkolne 1838 72,56 
Obiekt gminy 783 30,91 
Inne miejsce 921 36,36 

 

Wśród UKS, które ponosiły koszty wynajmu obiektów sportowych najczęściej 

(85%) płaciły szkole. 

Tabela 25  
Ponoszenie kosztów wynajmu obiektu 

Właściciel obiektu  n % 
Szkoła 199 85,41 
Gmina 108 46,35 
Inny podmiot 146 62,66 

 

Sprzęt, którym dysponował klub najczęściej (74%) pochodził z pomocy sprzę-

towej udzielonej UKS przez państwo. Zakupów sprzętu dokonywano także ze środ-

ków własnych oraz z funduszów samorządowych.  

Tabela 26  
Źródło pochodzenia sprzętu 

Pochodzenie sprzętu n % 
Pomoc państwowa 1879 75,37 
Zakupy sponsorów 379 15,20 
Zakup z własnych środków 542 21,74 
Samorząd 602 24,15 
Inne źródła 701 27,67 
Brak odpowiedzi 37 1,46 
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W latach 1995-2000 ponad 80% klubów otrzymało sprzęt sportowy w ramach 

programu „Sport wszystkich dzieci”. Odsetek klubów zarejestrowanych po 2000 roku 

i otrzymujących sprzęt zmalał, co zapewne świadczy, że uzyskanie sprzętu nie jest już 

decydującym motywem podjęcia trudu formalnego utworzenia, a następnie prowadze-

nia UKS.  

Tabela 27  
Zależność źródła pochodzenia sprzętu od roku rejestracji 

Rok rejestracji Państwo Sponsor Składki  Samorząd  Razem 
do 1995 161 46 65 50 223 

Procent z kolumny 8,57 12,14 11,99 8,31  
Procent z wiersza 72,20 20,63 29,15 22,42  
Procent z całości 6,46 1,85 2,61 2,01 8,95 

1995-1996 555 92 153 175 689 
Procent z kolumny 29,54 24,27 28,23 29,07  
Procent z wiersza 80,55 13,35 22,21 25,40  
Procent z całości 22,26 3,69 6,14 7,02 27,64 

1997-1998 340 63 85 97 409 
Procent z kolumny 18,09 16,62 15,68 16,11  
Procent z wiersza 83,13 15,40 20,78 23,72  
Procent z całości 13,64 2,53 3,41 3,89 16,41 

1999-2000 390 74 94 115 481 
Procent z kolumny 20,76 19,53 17,34 19,10  
Procent z wiersza 81,08 15,38 19,54 23,91  
Procent z całości 15,64 2,97 3,77 4,61 19,29 

2001-2002 358 78 110 120 518 
Procent z kolumny 19,05 20,58 20,30 19,93  
Procent z wiersza 69,11 15,06 21,24 23,17  
Procent z całości 14,36 3,13 4,41 4,81 20,78 

2003 75 26 35 45 173 
Procent z kolumny 3,99 6,86 6,46 7,48  
Procent z wiersza 43,35 15,03 20,23 26,01  
Procent z całości 3,01 1,04 1,40 1,81 6,94 
Razem 1879 379 542 602 2493 
Procent z całości 75,37 15,20 21,74 24,15 100,00 

χ2 Pearsona 139,3566 6,958056 9,175107 1,6091   
df 5 5 5 5   
p p=0,0000* p=0,22379 p=0,10229 p=0,90015   

* zależności istotne 
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Zależność uzyskania sprzętu od państwa w stosunku do roku, w którym klub 

był utworzony jest znamienna statystycznie. Nie jest natomiast istotne otrzymywanie 

w kolejnych latach sprzętu z pozostałych wymienionych źródeł. Niezależnie od roku 

rejestracji UKS pozyskiwanie sprzętu sportowego od sponsorów, z własnych środków 

lub od samorządu jest na zbliżonym poziomie.  

Ze sprzętu korzystają, prócz członków klubu, także uczniowie szkoły, przy któ-

rej funkcjonuje UKS, a także inne osoby. Pierwsze zadnia programu „Sport wszyst-

kich dzieci” (zakup i dystrybucja sprzętu sportowego do mini dyscyplin dla uczniow-

skich klubów sportowych) stało się więc w ogromnej mierze źródłem uzupełnienia 

bazy sportowej polskich szkół. 

Tabela 28  
Korzystający ze sprzętu sportowego 

Korzystający  n % 
Członkowie klubu 2419 95,50 
Uczniowie szkoły 2137 84,37 
Inne osoby 571 22,54 
Brak odpowiedzi 46 1,82 

 

IV. 1. 6. Współpraca UKS z rodzicami, szkołą, samorządem oraz innymi 
organizacjami kultury fizycznej 

Większość respondentów (66%) deklarowała, że rodzice pomagają klubowi. W 

trzeciej części klubów nie było takiej pomocy. Jeszcze częściej klubom uczniowskim 

pomagała szkoła. Działo się tak aż w 89% UKS. Pomocy klubom udzielał także samo-

rząd terytorialny. Pozytywną odpowiedź udzieliło 74% respondentów. Najczęstszą 

formą pomocy jest dofinansowanie działalności UKS, ale wymieniano również pomoc 

organizacyjną, udostępnianie obiektów sportowych, transport. Co czwarty klub 

uczniowski nie uzyskuje żadnej pomocy od samorządu. 

Tabela 29  
Pomagający klubowi 

Pomagający klubowi n % 
Pomoc dla klubu ze strony rodziców 1675 66,57 
Pomoc dla klubu ze strony szkoły 2249 88,28 
Pomoc dla klubu ze strony samorządu 1863 74,13 
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Najczęstsze formy pomocy rodziców to świadczenia finansowe, transport dzieci 

oraz organizacja zawodów sportowych.  

Tabela 30  
Forma pomocy dla UKS ze strony rodziców 

Pomoc rodziców n % 
Finansowa, zakupy sprzętu 869 34,31 
Transport dzieci 783 30,91 
Organizacja zawodów 555 21,91 
Uzupełnianie bazy sportowej 174 6,87 
Brak odpowiedzi 14 0,15 

 

Dla dyrekcji i rady pedagogicznej szkoły nie ma znaczenia jakie cele stawia so-

bie funkcjonujący w danym środowisku UKS. Pomoc temu klubowi jest niezależna od 

jego typu. Istotnie różni się natomiast gotowość do niesienia pomocy klubowi ze stro-

ny rodziców i samorządu. Najczęściej pomocy udzielają klubom sportowym i miesza-

nym, rzadziej rekreacyjnym.  

Tabela 31  
Zależność udzielającego pomocy UKS od typu UKS 

Typ UKS Pomoc 
rodziców 

Pomoc 
szkoły 

Pomoc 
samorządu Razem 

Sportowe 340 434 395 498 
Procent z kolumny 20,30  19,30  21,20   
Procent z wiersza 68,27  87,50  79,32   
Procent z całości 13,51  17,23  15,72  19,82  

Rekreacyjne 96 168 111 177 
Procent z kolumny 5,73  7,47  5,96   
Procent z wiersza 53,63  93,85  62,71   
Procent z całości 3,82  6,67  4,42  7,04  

Mieszane 1239 1647 1357 1838 
Procent z kolumny 73,97  73,23  72,84   
Procent z wiersza 67,37  89,32  73,83   
Procent z całości 49,24  65,38  54,00  73,14  
Razem 1675 2249 1863 2513 

Procent z całości 66,57  89,28  74,13  1 
χ2 Pearsona 14,64894 5,95188 19,10865  

df 2 4 2  
p p=0,00066* p=0,20278 p=0,00007*  

* zależności istotne 
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Z deklaracji przedstawicieli UKS wynika, że często (85%) współpracują one 

również z innymi organizacjami kultury fizycznej, np. innymi UKS, klubami sporto-

wymi, szkolnym związkiem sportowym. 

 

IV. 1. 7. Finansowanie UKS 

Uczniowskie kluby sportowe pozyskują na działalność środki finansowe z róż-

nych źródeł. Najważniejszym sponsorem jest samorząd terytorialny, który dotuje oko-

ło 64% klubów. Połowa UKS korzysta z darowizn, a 41% pozyskało sponsorów.  

Tabela 32  
Źródła przychodów UKS 

Źródła przychodów n % 
Składki członkowskie 1080 42,64 
Dotacja samorządu 1611 63,60 
Działalność gospodarcza 93 3,67 
Darowizny 1274 50,30 
Sponsoring 1038 40,98 
Inne dotacje 364 14,37 
Brak odpowiedzi 33 1,30 
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Ryc. 6. Źródła przychodów UKS 
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Pozyskiwanie środków na działalność UKS zarejestrowanych w poszczegól-

nych latach jest istotne statystycznie w przypadku składek członkowskich, dotacji sa-

morządu oraz darowizn. Nie ma takiego związku w klubach prowadzących działalność 

gospodarczą i pozyskujących sponsorów.  

Tabela 33  

Zależność źródła przychodów UKS od roku rejestracji 

Rok rejestracji Składki  Dotacja 
samorządu 

Działalność
gospodarcza Darowizny Sponsoring Razem 

do 1995 105 166 13 141 109 225 
Procent z kolumny 9,74 10,32 13,98 11,09 10,53  
Procent z wiersza 46,67 73,78 5,78 62,67 48,44  
Procent z całości 4,21 6,65 0,52 5,65 4,37 9,01 

1995-1996 270 463 19 345 282 690 
Procent z kolumny 25,05 28,78 20,43 27,14 27,25  
Procent z wiersza 39,13 67,10 2,75 49,93 40,87  
Procent z całości 10,82 18,55 0,76 13,82 11,30 27,64 

1997-1998 178 275 17 201 167 409 
Procent z kolumny 16,51 17,09 18,28 15,81 16,14  
Procent z wiersza 43,52 67,24 4,16 49,14 40,83  
Procent z całości 7,13 11,02 0,68 8,05 6,69 16,39 

1999-2000 198 286 19 239 196 478 
Procent z kolumny 18,37 17,78 20,43 18,80 18,94  
Procent z wiersza 41,42 59,83 3,97 50,00 41,00  
Procent z całości 7,93 11,46 0,76 9,58 7,85 19,15 

2001-2002 232 313 23 251 212 515 
Procent z kolumny 21,52 19,45 24,73 19,75 20,48  
Procent z wiersza 45,05 60,78 4,47 48,83 41,17  
Procent z całości 9,29 12,54 0,92 10,06 8,49 20,63 

2003 95 106 2 94 69 179 
Procent z kolumny 8,81 6,59 2,15 7,40 6,67  
Procent z wiersza 53,07 59,22 1,12 52,51 38,55  
Procent z całości 3,81 4,25 0,08 3,77 2,76 7,17 
Razem 1078 1609 93 1271 1035 2496 
Procent z całości 43,19 64,46 3,72 50,92 41,47 100,00 

χ2 Pearsona 14,21983 21,67104 8,956231 14,451 9,583154  
df 5 5 5 5 10  
p p=0,01428* p=0,00061* p=0,11083 p=0,01299* p=0,47780  

  * zależności istotne 
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Kluby o najdłuższej historii wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu funduszy od 

samorządu (74%), z darowizn (63%) i od sponsorów (48%). We wszystkich katego-

riach, oprócz składek, odsetek tych klubów w stosunku do klubów utworzonych w 

latach poprzednich jest największy. Kluby zarejestrowane po 2003 roku najczęściej 

jako źródło dochodów wykorzystują składki.  

Analizując cele działalności klubu i jego finanse stwierdzić należy, że wszyst-

kie źródła przychodów UKS poza działalnością gospodarczą są istotnie zróżnicowane. 

Kluby typu sportowego pozyskują stosunkowo najwięcej środków ze składek człon-

kowskich oraz samorządowych dotacji. Kluby rekreacyjne w najmniejszym stopniu 

zdobywają finanse ze wszystkich źródeł (poza działalnością gospodarczą).  

Tabela 34  
Zależność źródła przychodów UKS od typu klubu 

Typ UKS Składki  Dotacja 
samorządu 

Działalność
gospodarcza Darowizny Sponsoring Razem 

Sportowe 224 360 15 243 207 492 
Procent z kolumny 20,78 22,37 16,13 19,12 19,98%  
Procent z wiersza 45,53 73,17 3,05 49,39 42,07%  
Procent z całości 8,97 14,42 0,60 9,74 8,29% 19,71 

Rekreacyjne 54 73 9 67 51 174 
Procent z kolumny 5,01 4,54 9,68 5,27 4,92%  
Procent z wiersza 31,03 42,20 5,17 38,51 29,31%  
Procent z całości 2,16 2,92 0,36 2,68 2,04% 6,97 

Mieszane 800 1176 69 961 778 1830 
Procent z kolumny 74,21 73,09 74,19 75,61 75,10%  
Procent z wiersza 43,72 64,23 3,77 52,51 42,51%  
Procent z całości 32,05 47,12 2,76 38,50 31,17% 73,32 
Razem 1078 1609 93 1271 1036 2496 
Procent z całości 43,19 64,46 3,72 50,92 41,51% 100,00 

χ2 Pearsona  11,78104 53,77126 1,653663 13,05039 11,49001  
df 2 2 2 2 2  
p p=0,00277* p=0,00000* p=0,43744 p=0,00147* p=0,00320*  

  * zależności istotne 
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Ponad połowa klubów (53) prowadzi księgowość. W większości kluby nie po-

noszą kosztów obsługi księgowej. 

Tabela 35  
Księgowość w UKS 

Funkcjonowanie księgowości n % 
UKS prowadzi księgowość 1342 52,98 
Brak odpowiedzi 21 0,83 
UKS ponosi koszty księgowości 343 13,54 
Brak odpowiedzi 24 0,95 

 

IV. 1. 8. Opinie o znaczeniu uczniowskich klubów sportowych 

Opinie jednoznacznie wskazują na zdecydowane poparcie idei klubów 

uczniowskich (tab. 36). Odsetki poparcia („zdecydowanie tak” i „tak”) we wszystkich 

czterech odpowiedziach wynosiły 92,4-99,6%. 

Tabela 36  
Do czego przyczynia się działalność UKS w Polsce? 

Odpowiedź 

Poprawa spraw-
ności fizycznej 

dzieci  
i młodzieży 

Rozwój sportu 
młodzieżowego 

Popularyzacja 
sportu wśród 

dzieci  
i młodzieży 

Selekcja talen-
tów sportowych 

n % n % n % n % 
Zdecydowanie 
tak 1024 40,75  976 38,85  1050 41,67  622 25,02 

Tak 1479 58,85  1518 60,43  1456 57,78  1675 67,38 
Razem odpo-
wiedzi pozy-
tywne 

2503 99,60  2494 99,28  2506 99,45  2297 92,40 

Nie 9 0,36  16 0,64  11 0,44  184 7,40  
Zdecydowanie 
nie 1 0,04  2 0,08  3 0,12  5 0,20  

Brak odpo-
wiedzi 20 0,80 21 0,84 13 0,51 47 1,89 
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Aby poddać pogłębionej analizie wyniki badań zastosowano metodę warto-

ściowania danych wyliczając wskaźnik poparcia dla poszczególnych odpowiedzi. 

Średnie oceny, ich odchylenia standartowe oraz wskaźniki poparcia poszczególnych 

odpowiedzi na pytanie 21 zestawiono w tabeli 37. Analiza wariancji wykazuje istotne 

zróżnicowanie średnich wartości skali odpowiedzi. 

Tabela 37  
Analiza wariancji średnich ocen poszczególnych odpowiedzi na pytanie 21 

Pytanie Średnia ocena Liczebność Odchylenie 
standardowe 

Wskaźnik   
poparcia 

A 1,399 2513 0,516 3516 

B 1,373 2512 0,531 3450 

C 1,404 2520 0,531 3539 

D 1,096 2486 0,745 2725 
p= 0,00 – zróżnicowanie ocen istotne statystycznie 

 

Po uwzględnieniu odpowiedzi negatywnych oraz niejednakowym potraktowa-

niu odpowiedzi pozytywnych największym wskaźnikiem poparcia cieszyło się stwier-

dzenie „C” (działalność UKS w Polsce przyczynia się do popularyzacji sportu wśród 

dzieci i młodzieży) (tab. 37, ryc. 7). 
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Ryc. 7. Wskaźnik poparcia poszczególnych odpowiedzi pytania 21 
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Różnice pomiędzy średnimi skali odpowiedzi pytania 21 oceniono analizą post 

hoc. Należy stwierdzić, że ocena przez respondentów czwartej („selekcja talentów 

sportowych”) odpowiedzi tego pytania jest istotnie niższa od trzech pozostałych (tab. 

38).  

Tabela 38  
Istotność statystyczna różnic poszczególnych odpowiedzi pytania 21 

 A B C D 
A - 0,40739 0,98909 0,00001* 
B 0,40739 - 0,24269 0,00001* 
C 0,98909 0,24269 - 0,00001* 
D 0,00001* 0,00001* 0,00001* - 

* zależności istotne 
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IV.2. UKS w świetle analizy SWOT 

IV. 2. 1. Atuty i słabości UKS 

Analiza wypowiedzi działaczy dotyczących mocnych stron uczniowskich klu-

bów sportowych wskazuje na ogromne znaczenie trenerów i instruktorów prowadzą-

cych zajęcia z młodzieżą, bowiem 495 (20%) wypowiadających się uznało ten czynnik 

jako atut klubów uczniowskich. W opinii 18% respondentów siłą tych organizacji jest 

współpraca i wsparcie zarówno ze strony dyrekcji szkoły, jak i rady pedagogicznej. 

Pozostałe najczęściej wymieniane atuty to atmosfera w klubie (17%), możliwość ko-

rzystania z dobrej bazy sportowej (17%) oraz zaangażowanie uczniów – członków 

klubu (16%).  

Tabela 39  
Silne strony UKS 

Silne strony UKS n % 
Wyszkolona kadra trenerska i instruktorska 495 20,31
Dobra współpraca i wsparcie ze strony dyrektora szkoły i rady pedagogicznej 438 17,99
Dobra baza sportowa 408 16,76
Dobra atmosfera w klubie 408 16,76
Duże uczestnictwo uczniów w zajęciach 395 16,23

 

Zdaniem 21% ankietowanych słabe strony klubów uczniowskich to brak lub 

mała ilość sprzętu sportowego oraz niedostatek odpowiednich obiektów, na których 

mogą odbywać się zajęcia (17%). Zastanawiające jest, że zaledwie 15% wskazuje na 

brak pomocy finansowej na działalność klubu.  

Tabela 40  
Słabe strony UKS 

Słabe strony UKS n % 
Brak sprzętu sportowego lub jego znikoma ilość 511 21,35 
Brak bazy treningowej (sala gimnastyczna, boisko, basen) 418 17,47 
Brak pomocy finansowej na działalność UKS 357 14,92 

 

IV. 2. 2. Analiza otoczenia UKS 

Oszacowanie szans i zagrożeń dla UKS może być odzwierciedleniem otoczenia 

społecznego w jakim one funkcjonują. Wymieniane przez badanych szanse są różnego 
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typu, ale najczęstsze odpowiedzi dotyczą zaledwie około 10% dostrzeganych czynni-

ków. Pewna część działaczy (11%) pozytywny wpływ na rozwój klubu upatruje w 

możliwościach znalezienia sponsora. Perspektywa pomyślnego rozwoju UKS to –

zdaniem 10% uczestników sondażu – otrzymanie finansowego wsparcia ze strony 

władz państwowych oraz ze środków unijnych. Współpraca z samorządem, ułatwienia 

w prowadzeniu księgowości oraz zmodernizowanie bazy sportowej to kolejne najczę-

ściej wymieniane czynniki rozwoju klubów uczniowskich.  

Tabela 41  
Szanse dla UKS 

Szanse dla UKS n % 
Znalezienie sponsora 229 10,94
Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy ministerstwa oraz unijnych 209 9,98 
Zwiększenie zainteresowania ze strony samorządu 199 9,50 
Zmianę przepisów dotyczących systemu rozliczeń i finansowania UKS 188 8,98 
Modernizacja i powiększanie bazy sportowej 180 8,59 

 
Znaczny odsetek respondentów (37%) zdecydowanie największe zagrożenie dla 

działalności UKS upatruje w zaprzestaniu wspierania ich przez programy realizowane 

na szczeblu państwowym, jak i samorządowym. Mniejsze obawy budzą możliwość 

braku funduszy na działalność klubu oraz brak sprzętu sportowego.  

Tabela 42  
Zagrożenia dla UKS 

Zagrożenia dla UKS n % 
Brak zainteresowania ze strony samorządu, ministerstwa 776 37,42 
Brak funduszy na zajęcia  283 13,65 
Braki sprzętowe 183 8,82 

 

IV. 2. 3. Identyfikacja czynników wpływających na działalność UKS 

Wypowiedzi działaczy uczniowskich klubów sportowych o silnych i słabych 

stronach oraz szansach i zagrożeniach dla reprezentowanego UKS zostały pogrupowa-

ne w sposób umożliwiający wyodrębnienie najistotniejszych czynników związanych z 

ich działalnością. Analiza udzielonych odpowiedzi pozwoliła zidentyfikować 5 czyn-

ników wpływających na funkcjonowanie tych klubów:  
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1. Potencjał ludzki – członkowie klubu, kadra trenersko-instruktorskiej, działacze 

oraz współpraca z rodzicami. 

2. Infrastruktura techniczna – posiadany sprzęt sportowy oraz baza, z której korzysta-

ją członkowie klubu. 

3. Warunki wspierające rozwój materialny klubu – przychody i koszty działalności 

UKS. 

4. Relacje z otoczeniem – współpraca ze szkołą, samorządem oraz innymi organiza-

cjami kultury fizycznej. 

5. Warunki niematerialne – inne czynniki wpływające na funkcjonowanie klubu.  

W analizie czynników jako kryteria wagi poszczególnych odpowiedzi przyjęto 

częstotliwość ich udzielania w ankietach (tab. 43). 

Tabela 43  

Waga (W) odpowiedzi w ankietach 

Liczba odpowiedzi  
w ankietach W 

1-99 1 
100-199 2 
200-299 3 
300-399 4 
400-499 5 
500-599 6 
600-699 7 
700-799 8 
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1. Potencjał ludzki 

Potencjał ludzki to w przeważającej mierze mocna strona UKS, zdecydowanie 

wyższa od innych elementów analizy. Jako atuty UKS respondenci wskazywali na 

wyszkoloną kadrę trenerów i instruktorów (495 odpowiedzi) oraz dobrą atmosferę w 

klubie (408). Wśród słabych stron najczęściej wymieniano niedostateczne zaangażo-

wanie rodziców (196), które jednak częściej uznawano za mocną stronę (292).  

Tabela 44  
Potencjał ludzki 

Mocne strony W Słabe strony W 
1. Wyszkolona kadra trenerska i in-
struktorska. 
2. Dobra atmosfera w klubie. 
3. Systematyczne uczestnictwo 
uczniów w zajęciach. 
4. Duży zapał do działania ze strony 
nauczycieli i członków klubu. 
5. Duże zaangażowanie uczniów w 
zajęciach. 
6. Osiąganie wysokich wyników spor-
towych. 
7. Zaangażowanie rodziców. 
8. Praca społeczna nauczycieli, trene-
rów i instruktorów. 
9. Dobra organizacja klubu, operatyw-
ny zarząd.  

 
5 
5 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
3 
2 
 
 
2 

1. Słabe zaangażowanie rodziców. 
2. Brak fachowej kadry. 
3. Mała aktywność członków klubu. 

2 
1 
1 

33 4 
Szanse W Zagrożenia W 

1. Większe zaangażowanie rodziców.  1 1. Niż demograficzny. 
2. Coraz mniej młodych nauczycieli 
chce pracować społecznie.  
3. Wycofanie się ze społecznej dzia-
łalności dyrektora szkoły, nauczycieli, 
rodziców.  
4. Brak zainteresowania ze strony 
rodziców. 

2 
 
1 
 
 
1 
 
1 

1 5
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2. Infrastruktura techniczna 

Baza sportowa i sprzęt to słabe strony UKS. Na brak sprzętu lub jego niedosta-

teczną ilość wskazało 511 respondentów, a na brak bazy treningowej 418 ankietowa-

nych. Jednak dobra baza sportowa to atut wskazany przez 408 działaczy. W moderni-

zacji i budowie obiektów sportowych wielu respondentów dostrzega szanse rozwoju 

UKS.  

Tabela 45 
Infrastruktura techniczna 

Mocne strony W Słabe strony W 
1. Dobra baza sportowa. 
 

5 1. Brak lub mała ilość sprzętu spor-
towego. 
2. Brak bazy treningowej (sali gim-
nastycznej, boiska, pływalni). 
3. Brak specjalistycznego sprzętu. 
4. Konieczność wynajmu sali i boisk 
z czym wiążą się duże nakłady finan-
sowe. 
5. Konieczność korzystania z poży-
czonego sprzętu. 
6. Późne pory prowadzenia zajęć 
związane z dużym obciążeniem sali 
gimnastycznej. 

 
6 
 
5 
2 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 

16 5 
Szanse W Zagrożenia W 

1. Modernizacja i powiększanie bazy 
sportowej. 
2. Tworzenie nowych obiektów spor-
towych.  
3. W wyniku wzbogacenia klubu w 
sprzęt sportowy podniesienie poziomu 
sportowego. 

 
2 
 
2 
 
 
1 

1. Brak sprzętu przyczyną rezygnacji 
dzieci z UKS.  
2. Brak sali i boisk uniemożliwiający 
udział w rozgrywkach.  
3. Możliwość wycofania się szkoły z 
bezpłatnego udostępniania obiektów 
sportowych.  
 

 
2 
 
1 
 
 
1 

5 4 
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3. Warunki wspierające rozwój materialny klubu 
Środki finansowe uczniowskich klubów to najczęściej ich słaba strona. Ich brak 

jest też istotnym zagrożeniem. Jako dobrą sytuację finansową określiło zaledwie 22 

przedstawicieli klubów, niewielu też dostrzegło szansę na pozyskanie sponsora (41) 

lub dotację z samorządu (32). Wśród słabych stron wskazano na brak pomocy finan-

sowej na działalność (357) oraz brak środków na wynagrodzenia dla prowadzących 

zajęcia (244). Sponsorzy i środki zewnętrzne (także z Unii Europejskiej) są również 

szansą rozwoju UKS (odpowiednio 229 i 209 odpowiedzi). Największym zagrożeniem 

rozwoju klubów jest ewentualność rezygnacji nauczycieli prowadzących zajęcia, któ-

rzy nie otrzymują wynagrodzenia (283). 
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Tabela 46  

Warunki wspierające rozwój materialny klubu 

Mocne strony W Słabe strony W 
1. Możliwość pozyskiwania sponso-
rów. 
2. Możliwość uzyskania dotacji z 
samorządu. 
3. Dobra sytuacja finansowa klubu. 

 
1 
 
1 
1 

1. Brak pomocy finansowej na dzia-
łalność statutową klubu. 
2. Brak funduszy na wynagrodzenia 
dla prowadzących. 
3. Małe środki finansowe na organi-
zację imprez rekreacyjno-sportowych. 
4. Brak funduszy na zakup sprzętu. 
5. Brak funduszy na organizację 
obozów sportowych i udział w zawo-
dach (opłaty sportowe). 
6. Brak sponsora. 
7. Duże koszty związane z dowozem 
dzieci na zajęcia i zawody. 
8. Nieregularne wpłacanie składek 
członkowskich. 

 
4 
 
3 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
 
1 

3 18 
Szanse W Zagrożenia W 

1. Znalezienie sponsora. 
2. Pozyskiwanie środków finanso-
wych z funduszy MENiS i struktural-
nych UE  
3. Szansa na płatne zajęcia. 
4. Pozyskanie sprzętu, co spowoduje 
wzrost poziomu sportowego.  
5. Szansa na dotacje z funduszy dla 
osób niepełnosprawnych. 

3 
 
 
3 
1 
 
1 
 
1 

1. Brak funduszy może być przyczy-
ną rezygnacji nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia.  
2. Duże bezrobocie, zubożenie spo-
łeczeństwa.  
3. Wzrastające koszty wyjazdów na 
zawody.  
4. Zbyt wysokie koszty utrzymania 
klubu, opłaty za prowadzenie rachun-
ku bankowego i wynajem obiektów. 
5. Brak zmian w przepisach praw-
nych dotyczących sponsoringu.  
6. Wprowadzenie opłat członkow-
skich powodem odpływu dzieci z klu-
bu.  
7. Słaba reklama UKS, brak promo-
cji medialnej. 
8. Brak zainteresowania ze strony 
sponsorów. 

 
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

9 10 
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4. Relacje z otoczeniem 
Relacje UKS z otoczeniem są jego mocną stronę, ale niepomyślny ich rozwój 

jest istotnym zagrożeniem. Dobra współpraca i wsparcie ze strony rady pedagogicznej 

to atut w opinii 438 pytanych. Jako mocną stronę 210 osób wskazało współpracę z 

samorządem. Jako na słabą stronę brak współpracy ze szkołą i gminą wskazało mniej-

sze grono respondentów (odpowiednio 84 i 179). Brak zainteresowania działalnością 

UKS to największe spośród wszystkich dostrzeganych zagrożeń (776).  

Tabela 47  
Relacje z otoczeniem 

Mocne strony W Słabe strony W 
1. Dobra współpraca i wsparcie ze 
strony dyrektora szkoły i rady pedago-
gicznej. 
2. Dobra współpraca z samorządem. 
3. Współpraca z klubami sportowymi 
lub innymi UKS. 
4. Zapobieganie patologiom społecz-
nym. 

 
 
5 
3 
 
2 
 
1 

 

1. Brak zaangażowania ze strony 
samorządu gminy. 
2. Brak współpracy z dyrektorem 
szkoły i nauczycielami. 
 

 
2 
 
1 

 

11 3
Szanse W Zagrożenia W 

1. Zwiększenie zainteresowania ze 
strony samorządu. 
2. Kontakty z zaprzyjaźnionymi klu-
bami w Polsce i zagranicą.  
3. Promowanie klubu w środowisku, 
gminie, powiecie, województwie, Pol-
sce.  
4. Zwiększenie ofert na zajęcia poza-
lekcyjne uczniów.  
5. Powstanie klas sportowych.  

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
1 
1 

 

1. Brak zainteresowania ze strony 
gminy, samorządu, MENiS. 
2. Brak wsparcia ze strony MENiS i 
związków sportowych, zła polityka 
państwa. 
3. Likwidacja szkoły.  
4. Rosnąca konkurencja na terenie 
miasta.  
 

 
8 
 
 
1 
1 
 
1 

 

8 11 
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5. Warunki niematerialne wspierające działalność klubu 

Mocnymi stronami klubów uczniowskich są możliwości popularyzowania spor-

tu wśród młodzieży (235) oraz udział zawodników w turniejach sportowych (223). W 

środowisku oczekiwane są zmiany w przepisach dotyczących rozliczeń i finansowania 

UKS (188), co może być również szansą rozwoju. Te wypowiedzi korespondują ze 

wskazanymi najsłabszymi stronami, np. problemy z księgowością (92) oraz głównymi 

zagrożeniami, np. zbyt duża biurokracja (122). 

Tabela 48  
Niematerialne warunki wspierające działalność klubu 

Mocne strony W Słabe strony W 
1. Popularyzacja sportu wśród mło-
dzieży. 
2. Udział w zawodach i turniejach. 
3. Dobra organizacja klubu, opera-
tywny zarząd. 
4. Organizacja imprez sportowych na 
wysokim poziomie. 
5. Zagospodarowanie dzieciom czasu 
wolnego. 
6. Różnorodność dyscyplin. 
7. Organizacja wypoczynku letniego i 
zimowego. 

 
3 
3 
 
2 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

1. Problemy z prowadzeniem księ-
gowości. 
2. Zbyt mała liczba godzin przezna-
czona na zajęcia sportowe. 
3. Brak motywacji do pracy społecz-
nej wśród nauczycieli, trenerów, in-
struktorów. 
4. Brak bezpłatnej opieki lekarskiej. 
5. Brak możliwości kontynuowania 
kariery sportowej najlepszych zawod-
ników. 

 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 

 

12 5
Szanse W Zagrożenia W 

1. Zmiana przepisów dotyczących 
systemu rozliczeń i finansowania UKS. 
2. Wyszukiwanie talentów sporto-
wych.  
3. Podnoszenie sprawności fizycznej 
uczniów.  
4. Utworzenie systemu rozgrywek dla 
UKS.  
5. Organizowanie nieodpłatnych kur-
sów, szkoleń dla nauczycieli.  
6. Tworzenie nowych sekcji.  
7. Zwiększenie zainteresowania mło-
dzieży sportem.  
8. Zwiększenie liczby godzin na za-
jęcia ruchowe. 

 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 

1. Zbyt duża biurokracja.  
2. Malejące zainteresowanie spor-
tem, inne zajęcia stają się atrakcyjniej-
sze. 
3. Niedostrzeganie przez władze roli 
sportu dzieci i młodzieży przyczyną 
wzrost patologii. 
4. Jeżeli nie będzie korzystnych 
zmian w ustawie o kulturze fizycznej i 
ustawie o stowarzyszeniach UKS 
szybko upadną. 

2 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 

10 5 
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IV. 2. 4. Profil mocnych i słabych stron UKS 

W celu wyznaczenia profilu mocnych i słabych stron UKS w ocenie poszcze-

gólnych czynników uwzględniono sumę wag. Od sumy wag mocnych stron odjęto 

sumę wag słabych stron i otrzymano wypadkową dla danego czynnika (ryc. 8). Profil 

mocnych i słabych stron UKS jednoznacznie wskazuje, że zdecydowanie największym 

ich atutem są nauczyciele, trenerzy i instruktorzy, działacze oraz rodzice, którzy są 

decydującym czynnikiem rozwoju klubów. Podstawowym problemem jest brak sprzę-

tu i bazy sportowej oraz brak środków materialnych na opłacenie trenerów i udział w 

zawodach sportowych. Relacje z otoczeniem UKS układają się bardzo poprawnie, 

członkowie i działacze potrafią wykorzystać czynniki zewnętrzne dla rozwoju swoich 

klubów.  

  30             20                 10                  0                -10                -20          -30
Potencjał 
ludzki 

      

Infrastruktura 
techniczna 

      

Rozwój mate-
rialny klubu 

      

Relacje 
z otoczeniem 

      

Warunki 
wspierające 
działalność 

      

Ryc. 8. Profil mocnych i słabych stron UKS 
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IV. 2. 5. Pozycja strategiczna UKS 

W celu określenia pozycji strategicznej uczniowskich klubów sportowych siłę 

oddziaływania każdej cechy wymienionej przez respondentów, która wpływa na ich 

działalność określono w skali punktowej 1-10 (10 odpowiada maksymalnemu wpły-

wowi danego czynnika). Oceny przedstawiono w tabelach zamieszczonych z aneksie 

w załączniku nr 3 oddzielnie dla analizy czynników otoczenia - zagrożeń i szans pły-

nących od środowiska i oddzielnie dla potencjału - sił i słabości klubu wynikających z 

jego wnętrza. 

Ustalenie położenia punktu, który reprezentuje pozycję strategiczną na wykre-

sie polega na porównaniu sumy punktów (z tabel aneksu) na odpowiednich osiach O-

szanse – T-zagrożenia i S-siły – W-słabości. Wartość mniejszą odejmuje się od warto-

ści większej i odkłada się różnicę na odpowiedniej osi po stronie większej liczby. 

Punkt przecięcia prostych prostopadłych do osi przechodzących przez te punkty wy-

znacza pozycję strategiczną (ryc. 9).  
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Ryc. 9. Pozycja strategiczna w zależności od otoczenia i własnych zasobów UKS 
 

Pozycja strategiczna w jakiej znajdują się uczniowskie kluby sportowe określa-

na jest jako „sytuacja ST”, która oznacza przewagę mocnych stron nad słabymi, ale i 

zagrożenia występujące w otoczeniu przewyższają szanse. Należy więc przyjąć strate-

gię „maxi-mini”. Źródłem trudności rozwojowych UKS jest niekorzystny układ wa-

runków zewnętrznych, którym należy przeciwstawić duży potencjał wewnętrzny wy-

korzystując mocne strony można przezwyciężyć zagrożenia.  

Wyniki sondażu diagnostycznego wskazują jako najbardziej znaczące atuty klu-

bów uczniowskich kadrę trenerów i instruktorów, dobrą współpracę ze szkołą oraz 

bazę sportową. Strategia państwa w stosunku do UKS powinna umożliwiać promowa-

nie nauczycieli, trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą. W wśród 

władz samorządowych odpowiedzialnych za edukację, dyrektorów i rad pedagogicz-

nych szkół wszystkich typów należy upowszechniać przykłady dobrej praktyki w od-
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niesieniu do UKS, aby uświadomić im jakie walory edukacyjne i wychowawcze po-

siada udział w zorganizowanych zajęciach sportu szkolnego. Rozwój bazy sportowej, 

zakupy sprzętu sportowego, z którego korzystać mogą uczniowie szkoły oraz człon-

kowie klubów uczniowskich spowoduje popularyzację sportu wśród dzieci i młodzie-

ży. Strategia „maxi-mini” powinna również zapewniać minimalizowanie zagrożeń, 

którymi – zdaniem działaczy UKS – są m.in. brak zainteresowania ze strony samorzą-

du i ministerstwa, brak funduszy na zajęcia oraz niedostateczna ilość sprzętu. 

 



 83

IV. 3. Opinia pracowników samorządowych kultury fizycznej i 
sportu o działalności UKS 

IV. 3. 1. UKS a imprezy sportowo-rekreacyjne w powiecie 

Organizacja imprez przez UKS 

Nie ma istotnej różnicy pomiędzy liczbą uczniowskich klubów sportowych an-

gażujących się w organizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu 

ziemskiego i grodzkiego. Około 97% UKS wykazuje w tej dziedzinie aktywność. 

Tabela 49  
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez UKS 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 5 207 212 

Procent z kolumny 71,43 79,92  
Procent z wiersza 2,36 97,64  
Procent z całości 1,88 77,82 79,70 

Grodzki 2 52 54 
Procent z kolumny 28,57 20,08  
Procent z wiersza 3,70 96,30  
Procent z całości 0,75 19,55 20,30 
Razem 7 259 266 
Procent z całości 2,63 97,37 100,00 

Test dokładny Fishera 2-stronny p=0,62837 
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Udział UKS w imprezach 

Podobny odsetek (około 98%) UKS uczestniczy w imprezach sportowo-

rekreacyjnych organizowanych w powiecie. Różnica pomiędzy odpowiedziami re-

spondentów reprezentujących powiaty ziemskie i grodzkie nie jest istotna statystycz-

nie.  

Tabela 50  
Udział UKS w imprezach sportowo-rekreacyjnych w powiecie 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 5 206 211 

Procent z kolumny 83,33 79,54  
Procent z wiersza 2,37 97,63  
Procent z całości 1,89 77,74 79,62 

Grodzki 1 53 54 
Procent z kolumny 16,67 20,46  
Procent z wiersza 1,85 98,15  
Procent z całości 0,38 20,00 20,38 
Razem 6 259 265 
Procent z całości 2,26 97,74 100,00 

Test dokładny Fishera 2-stronny p=1,0000 
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IV. 3. 2. Finansowanie UKS przez samorząd powiatowy 

Wnioskowanie o dofinansowanie 

UKS działające na terenie powiatów grodzkich istotnie częściej zwracają się o 

dofinansowanie działalności w porównaniu z klubami funkcjonującymi w powiatach 

ziemskich. O pomoc finansową do samorządu zwracało się ponad 98% UKS z miast 

na prawach powiatu oraz 88% z powiatów ziemskich. 

Tabela 51  
UKS zwracające się o dofinansowanie 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 25 187 212 

Procent z kolumny 96,15 77,92  
Procent z wiersza 11,79 88,21  
Procent z całości 9,40 70,30 79,70 

Grodzki 1 53 54 
Procent z kolumny 3,85 22,08  
Procent z wiersza 1,85 98,15  
Procent z całości 0,38 19,92 20,30 
Razem 26 240 266 
Procent z całości 9,77 90,23 100,00 

Test dokładny Fishera 2-stronny p=0,03628* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86

Otrzymanie dofinansowania 

Zdecydowana większość UKS zwracających się o dofinansowanie swojej dzia-

łalności otrzymuje środku z budżetu samorządu terytorialnego. Ponad trzy czwarte 

klubów uczniowskich z miast i gmin powiatów ziemskich dofinansowywanych jest z 

budżetu tego szczebla samorządu, zaś miastach na prawach powiatu odsetek klubów 

finansowo wspieranych wynosi ponad 96%; różnica ta jest istotna statystycznie. Z wy-

powiedzi członków zarządów UKS wynika, że dotacje samorządowe uzyskuje 64% 

UKS. 

Tabela 52  
UKS otrzymujące dofinansowanie 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 50 159 209 

Procent z kolumny 96,15 75,36  
Procent z wiersza 23,92 76,08  
Procent z całości 19,01 60,46 79,47 

Grodzki 2 52 54 
Procent z kolumny 3,85 24,64  
Procent z wiersza 3,70 96,30  
Procent z całości 0,76 19,77 20,53 
Razem 52 211 263 
Procent z całości 19,77 80,23 100,00 

Test dokładny Fishera 2-stronny p=0,00042* 
 

Wysokość środków wydawanych przez powiat na działalność UKS 

Pytania 5 i 6 kwestionariusza dotyczyły kwot jakie w budżecie powiatów w 

2003 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie UKS oraz na dział „kultura fi-

zyczna i sport”.  

Tabela 53  
Finansowanie kultury fizycznej i sportu w powiecie 

Wydatki powiatu Liczba 
odpowiedzi 

Średnia
(tys. zł) Mediana Minimum

(tys. zł) 
Maksimum 

(tys. zł) 
Odchylenie 
standardowe

Działalność UKS 216 48,95 8,9 0 1247 133,66 
Kultura fizyczna i 
sport 216 837,59 43,9275 4 12235,64 2065,43 

Stosunek kfis do 
UKS 216 0,234 0,137 0 1 0,26 
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Spośród 379 powiatów ziemskich i grodzkich uzyskano dane o dofinansowy-

waniu lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej od 216 jednostek. Z tej liczby w roku 

2003 prawie 8% nie przeznaczyło na działalność UKS żadnych środków, a ponad 85% 

wydało do 200 tys. złotych. Z deklaracji respondentów wynika, że powiat łódzki-

wschodni, który na kulturę fizyczną i sport przeznaczył ponad 6,5 mln zł na działal-

ność UKS wygospodarował 1,25 mln zł. Rozkłady kwot przeznaczanych na działal-

ność UKS różniły się istotnie od rozkładu normalnego (test Kołmogorowa-Smirnowa: 

p<0,01).  

Tabela 54  
Rozkład wydatków powiatów na UKS 

Tys. zł Liczebność Skumulowana
liczebność Procent Procent  

skumulowany
Procent 
ogółu 

Procent 
ogółu skumul. 

0 17 17 7,87 7,87 4,49 4,49 
0 - 200 185 202 85,65 93,52 48,81 53,30 
200 - 400 8 210 3,70 97,22 2,11 55,41 
400 - 600 3 213 1,39 98,61 0,79 56,20 
600 - 800 2 215 0,93 99,54 0,53 56,73 
800 - 1000 0 215 0,00 99,54 0,00 56,73 
1000 - 1200 0 215 0,00 99,54 0,00 56,73 
1200 - 1400 1 216 0,46 100,00 0,26 56,99 
Brak danych 163 379 75,46  43,01 100,00 

W ponad połowie powiatów (53%), których przedstawiciele udzielili odpowie-

dzi na pytanie dotyczące finansów odsetek wydatków na UKS w stosunku do wydat-

ków na kulturę fizyczną i sport nie przekracza 20%. W 16 jednostkach (7%) tendencja 

jest zdecydowanie odwrotna, prawie wszystkie środki (80-100%) są przeznaczone dla 

klubów uczniowskich. Rozkład powyższych kwot również różni się istotnie od rozkła-

du normalnego (test Kołmogorowa-Smirnowa: p<0,01). 

Tabela 55  
Rozkład wydatków na kulturę fizyczną i sport w stosunku do wydatków na UKS 

 Liczebność Skumulowana
liczebność Procent Procent  

skumulowany
Procent 
ogółu 

Procent 
ogółu skumul. 

0 17 17 7,87 7,87 4,49 4,49 
0 – 0,2 115 132 53,24 61,11 30,34 34,83 
0,2 – 0,4 40 172 18,52 79,63 10,55 45,38 
0,4 – 0,6 19 191 8,80 88,43 5,01 50,40 
0,6 – 0,8 9 200 4,17 92,59 2,37 52,77 
0,8 – 1,0 16 216 7,41 100,00 4,22 56,99 
Brak danych 163 379 75,46  43,01 100,00 



 88

Porównując średnie wydatki powiatów ziemskich i grodzkich na działalność 

UKS zauważamy zdecydowanie wyższą ich wartość w miastach na prawach powiatu. 

Powiaty grodzkie wydały w 2003 roku średnio 146 tys. zł na kluby uczniowskie.  

Tabela 56  
Wydatki na UKS powiatów ziemskich i grodzkich 

Rodzaj powiatu Liczba  
odpowiedzi 

Średnia 
(tys. zł) 

Odchylenie  
standardowe 

Ziemski 165 18,925 97,950 
Grodzki 51 146,094 180,994 
Razem 216 48,951 133,668 

 

Odwrotna tendencja występuje jeżeli odniesiemy wysokość środków przezna-

czanych na UKS do wszystkich wydatków jakie powiat ponosi na kulturę fizyczną i 

sport. Powiaty ziemskie wydają na działalność klubów uczniowskich 28% wszystkich 

środków przeznaczonych na ten dział budżetowy.  

Tabela 57  
Procent wydatków na UKS w stosunku do środków przeznaczanych na  

kulturę fizyczną i sport 

Rodzaj powiatu Liczba  
odpowiedzi Średnia Odchylenie  

standardowe 
Ziemski 165 27,9 28,2 
Grodzki 51 8,6 12,2 
Razem 216 23,4 26,6 
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IV. 3. 3. Wykorzystanie obiektów sportowych przez UKS 

Korzystanie z obiektów przez UKS 

Ponad 75% UKS z powiatów ziemskich i aż 94% z powiatów grodzkich korzy-

sta z obiektów sportowych należących do samorządów. Różnica pomiędzy typami 

powiatów jest w tym względzie statystycznie istotna.  

Tabela 58  
Wykorzystanie powiatowego obiektu sportowego przez UKS 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 50 156 206 

Procent z kolumny 94,34 75,36  
Procent z wiersza 24,27 75,73  
Procent z całości 19,23 60,00 79,23 

Grodzki 3 51 54 
Procent z kolumny 5,66 24,64  
Procent z wiersza 5,56 94,44  
Procent z całości 1,15 19,62 20,77 
Razem 53 207 260 
Procent z całości 20,38 79,62 100,00 

Test dokładny Fishera 2-stronny p=0,00198* 
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Ponoszenie kosztów korzystania z obiektów 

Tylko około 9% UKS ponosi koszty korzystania z obiektów będących własno-

ścią powiatu ziemskiego; za obiekty będące własnością powiatu grodzkiego płaci pra-

wie 41% klubów uczniowskich. Różnica pomiędzy tymi wartościami jest istotna staty-

stycznie.  

Tabela 59  
Ponoszenie kosztów przez UKS za korzystanie z obiektu sportowego 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 177 17 194 

Procent z kolumny 84,69 43,59  
Procent z wiersza 91,24 8,76  
Procent z całości 71,37 6,85 78,23 

Grodzki 32 22 54 
Procent z kolumny 15,31 56,41  
Procent z wiersza 59,26 40,74  
Procent z całości 12,90 8,87 21,77 
Razem 209 39 248 
Procent z całości 84,27 15,73 100,00 

χ2 Pearsona=32,59379, df=1, p=0,00000*. 
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IV. 3. 4. Nadzór organu rejestrowego nad działalnością UKS 

Pytanie 9 „W jakiej formie powiat nadzoruje działalność UKS-ów?” było pyta-

niem otwartym, w którym respondenci dowolnie wskazywali formę nadzoru organu 

rejestrowego nad działalnością klubów uczniowskich. Na podstawie udzielonych od-

powiedzi można wymienić następujące formy nadzoru:  

Zgodnie z ustawami o kulturze fizycznej i prawo o stowarzyszeniach. 

Nadzór nad UKS zgodnie z ustawami sprawuje 36% urzędników powiatów 

ziemskich i 43% ich odpowiedników w miastach na prawach powiatu. Różnica nie jest 

istotna statystycznie.   

Tabela 60  
Forma nadzoru – zgodnie z ustawami 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 120 69 189 

Procent z kolumny 80,00 75,00  
Procent z wiersza 63,49 36,51  
Procent z całości 49,59 28,51 78,10 

Grodzki 30 23 53 
Procent z kolumny 20,00 25,00  
Procent z wiersza 56,60 43,40  
Procent z całości 12,40 9,50 21,90 
Razem 150 92 242 
Procent z całości 61,98 38,02 100,00 

χ2 Pearsona=0,833483, df=1, p=0,36127. 
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Składanie sprawozdań, raportów, ankiet przez UKS. 

Nie ma istotnej statystycznie różnicy pomiędzy wypowiedziami respondentów 

z powiatów ziemskich i grodzkich w przypadku kontroli dokumentacji przekazywa-

nych przez zarządy UKS. Tego rodzaju nadzór sprawuje 29% powiatów ziemskich i 

19% grodzkich.  

Tabela 61  
Forma nadzoru – kontrola dokumentacji 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 134 55 189 

Procent z kolumny 75,71 84,62  
Procent z wiersza 70,90 29,10  
Procent z całości 55,37 22,73 78,10 

Grodzki 43 10 53 
Procent z kolumny 24,29 15,38  
Procent z wiersza 81,13 18,87  
Procent z całości 17,77 4,13 21,90 
Razem 177 65 242 
Procent z całości 73,14 26,86 100,00 

χ2 Pearsona=2,206169, df=1, p=0,13746. 

Kontrola zgodności działalności ze statutem UKS.  

Około 25% powiatów ziemskich i 23% grodzkich sprawdza zgodność działal-

ności UKS ze statutem klubu. Różnice w udzielonych odpowiedziach są statystycznie 

nieistotne.  

Tabela 62  
Forma nadzoru – kontrola zgodności działalności ze statutem 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 141 48 189 

Procent z kolumny 77,47 80,00  
Procent z wiersza 74,60 25,40  
Procent z całości 58,26 19,83 78,10 

Grodzki 41 12 53 
Procent z kolumny 22,53 20,00  
Procent z wiersza 77,36 22,64  
Procent z całości 16,94 4,96 21,90 
Razem 182 60 242 
Procent z całości 75,21 24,79 100,00 

χ2 Pearsona=0, 1685285, df=1, p=0,68142. 
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Rozliczenia finansowe z otrzymanych dotacji. 

W powiatach ziemskich 76% UKS otrzymuje dofinansowanie, a kontrolę rozli-

czenia dotacji sprawuje 21% urzędników. W miastach na prawach powiatu 96% klu-

bów wspieranych jest przez samorząd, a kontroli rozliczeń dokonuje 47% pracowni-

ków urzędów gmin. Różnica pomiędzy rodzajami powiatów jest istotna statystycznie.  

Tabela 63  
Forma nadzoru – rozliczenie finansowe 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 150 39 189 

Procent z kolumny 84,27 60,94  
Procent z wiersza 79,37 20,63  
Procent z całości 61,98 16,12 78,10 

Grodzki 28 25 53 
Procent z kolumny 15,73 39,06  
Procent z wiersza 52,83 47,17  
Procent z całości 11,57 10,33 21,90 
Razem 178 64 242 
Procent z całości 73,55 26,45 100,00 

χ2  Pearsona=14,98262, df=1, p=0,00011*. 

Prowadzenie ewidencji UKS. 

Pracownicy powiatów wymieniają też jako formę nadzoru nad UKS prowadze-

nie ich ewidencji. Zadanie to realizowane jest w 29% powiatów ziemskich i 11% po-

wiatów grodzkich. Różnica jest istotna statystycznie. 

Tabela 64  
Forma nadzoru – prowadzenie ewidencji 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 134 55 189 

Procent z kolumny 74,03 90,16  
Procent z wiersza 70,90 29,10  
Procent z całości 55,37 22,73 78,10 

Grodzki 47 6 53 
Procent z kolumny 25,97 9,84  
Procent z wiersza 88,68 11,32  
Procent z całości 19,42 2,48 21,90 
Razem 181 61 242 
Procent z całości 74,79 25,21 100,00 

χ2 z poprawką Yatesa=6,029558, df=1, p=0,01407*. 
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Udział w zawodach organizowanych przez UKS 

Jako formę nadzoru organu rejestrowego nad UKS wymieniono również udział 

przedstawicieli samorządu w zawodach organizowanych przez klub. Nie stwierdzono 

istotnej różnicy pomiędzy odpowiedziami urzędników powiatów ziemskich (22%) i 

grodzkich (13%).  

Tabela 65  
Forma nadzoru – kontrola imprez UKS 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak 
Ziemski 147 42 189 

Procent z kolumny 76,17 85,71  
Procent z wiersza 77,78 22,22  
Procent z całości 60,74 17,36 78,10 

Grodzki 46 7 53 
Procent z kolumny 23,83 14,29  
Procent z wiersza 86,79 13,21  
Procent z całości 19,01 2,89 21,90 
Razem 193 49 242 
Procent z całości 79,75 20,25 100,00 

χ2 z poprawką Yatesa=1,562204, df=1, p=0,21135. 
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Urzędnicy powiatów grodzkich najczęściej nadzorują UKS poprzez rozliczanie 

przydzielonych dotacji, urzędnicy powiatów ziemskich skupiają się na zgodności dzia-

łalności klubów uczniowskich z obowiązującymi ustawami. Różnice pomiędzy for-

mami nadzoru w poszczególnych rodzajach powiatów są znamienne w zakresie rozli-

czeń finansowych i prowadzenia ewidencji stowarzyszeń. 

Tabela 66  
Porównanie form nadzoru starostwa nad działalnością UKS (%) 

Typ powiatu Zgodność  
z ustawami 

Składanie  
sprawozdań 

Zgodność  
ze statutem 

Rozliczenia 
finansowe 

Prowadzenie  
ewidencji 

Udział  
w zawodach 

Ziemski 36,51 29,10 25,40 20,63* 29,10* 22,22 
Grodzki 43,40 18,87 22,64 47,17* 11,32* 13,21 
Średnia 38,02 26,86 24,79 26,45 25,21 20,25 

* zależności istotne 
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Ryc. 10. Porównanie form nadzoru starostwa nad działalnością UKS 
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IV. 3. 5. Opinie o znaczeniu uczniowskich klubów sportowych 

Ostatnie pytanie kwestionariusza dotyczyło opinii na temat znaczenia klubów 

uczniowskich i miało taką sama treść jak pytanie skierowane do działaczy UKS. Na 

stwierdzenie, które odzwierciedlało cele działalności tych klubów pracownicy samo-

rządowi odpowiadali wybierając jeden z czterech wariantów odpowiedzi („zdecydo-

wanie tak”, „tak”, „nie”, „zdecydowanie nie”). W żadnym z przypadków różnica po-

między respondentami reprezentującymi powiaty ziemskie i grodzkie nie była istotna.  

Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 

Ze stwierdzeniem, że działalność UKS przyczynia się do poprawy sprawności 

fizycznej dzieci i młodzieży najczęstszą odpowiedzą było „tak”. Takiego zdania było 

prawie 66% pracowników powiatów ziemskich i 63% grodzkich. Połowa mniej odpo-

wiedzi jest jeszcze bardziej pozytywna (zdecydowanie tak), a zaledwie 4 osoby były 

zdania przeciwnego.  

Tabela 67  
Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w opinii pracownika starostwa 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak Zdec. tak 
Ziemski 3 138 69 210 

Procent z kolumny 75,00 80,23 78,41  
Procent z wiersza 1,43 65,71 32,86  
Procent z całości 1,14 52,27 26,14 79,55 

Grodzki 1 34 19 54 
Procent z kolumny 25,00 19,77 21,59  
Procent z wiersza 1,85 62,96 35,19  
Procent z całości 0,38 12,88 7,20 20,45 
Razem 4 172 88 264 
Procent z całości 1,52 65,15 33,33 100,00 

χ2 NW=0,1675376, df=2, p=0,91964. 
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Rozwój sportu młodzieżowego 

Podobny rozkład odpowiedzi zaobserwowano w przypadku stwierdzenia wpły-

wu UKS na rozwój sportu młodzieżowego. Odsetek odpowiedzi „tak” to niespełna 

70%, a „zdecydowanie tak” prawie 30%. 

Tabela 68  
Rozwój sportu młodzieżowego w opinii pracownika starostwa 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak Zdec. tak 
Ziemski 4 146 60 210 

Procent z kolumny 80,00 79,78 78,95  
Procent z wiersza 1,90 69,52 28,57  
Procent z całości 1,52 55,30 22,73 79,55 

Grodzki 1 37 16 54 
Procent z kolumny 20,00 20,22 21,05  
Procent z wiersza 1,85 68,52 29,63  
Procent z całości 0,38 14,02 6,06 20,45 
Razem 5 183 76 264 
Procent z całości 1,89 69,32 28,79 100,00 

χ2 NW=0,0235083, df=2, p=0,98831. 
 

Popularyzacja sportu wśród młodzieży 

UKS przyczyniają się do popularyzacji sportu wśród młodzieży zdaniem prawie 

wszystkich respondentów. Tylko 3 osoby miały odmienną opinię.  

Tabela 69  
Popularyzacja sportu wśród młodzieży w opinii pracownika starostwa 

Rodzaj powiatu Odpowiedź Razem Nie Tak Zdec. tak 
Ziemski 2 142 66 210 

Procent z kolumny 66,67 78,89 81,48  
Procent z wiersza 0,95 67,62 31,43  
Procent z całości 0,76 53,79 25,00 79,55 

Grodzki 1 38 15 54 
Procent z kolumny 33,33 21,11 18,52  
Procent z wiersza 1,85 70,37 27,78  
Procent z całości 0,38 14,39 5,68 20,45 
Razem 3 180 81 264 
Procent z całości 1,14 68,18 30,68 100,00 

χ2 NW=0,5087366, df=2, p=0,77541. 
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Selekcja talentów sportowych 

Najwięcej odpowiedzi negatywnych i najmniej zdecydowanie pozytywnych 

udzielono na odpowiedź, że UKS wpływa na selekcję talentów sportowych. Jednak i w 

tym przypadku suma odpowiedzi pozytywnych przekracza 93%. 

Tabela 70  
Selekcja talentów sportowych w opinii pracownika starostwa 

Rodzaj powiatu 
Odpowiedź 

Razem Zdec. 
nie Nie Tak Zdec. 

tak 
Ziemski 1 12 165 32 210 

Procent z kolumny 100,00 75,00 81,68 71,11  
Procent z wiersza 0,48 5,71 78,57 15,24  
Procent z całości 0,38 4,55 62,50 12,12 79,55 

Grodzki 0 4 37 13 54 
Procent z kolumny 0,00 25,00 18,32 28,89  
Procent z wiersza 0,00 7,41 68,52 24,07  
Procent z całości 0,00 1,52 14,02 4,92 20,45 
Razem 1 16 202 45 264 
Procent z całości 0,38 6,06 76,52 17,05 100,00 

χ2 NW=3,036901, df=3, p=0,38598. 
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W analizie wyników zastosowano metodę wartościowania danych. W celu 

ukazania preferencji respondentów ustalono wartości punktowe wybranych od-

powiedzi. Dzięki wartościowaniu uzyskanych danych było możliwe określenie 

wskaźnika poparcia dla poszczególnych odpowiedzi. Średnie oceny po zastoso-

waniu powyższego sposobu obliczeń wahają się od 1,30 („poprawa sprawności 

fizycznej”) do 1,04 („selekcja talentów”). Analiza wariancji wykazuje istotne 

zróżnicowanie średnich wartości skali odpowiedzi (tab.71). Po uwzględnieniu 

odpowiedzi negatywnych oraz niejednakowym traktowaniu odpowiedzi pozytywnych 

największym wskaźnikiem poparcia cieszyła się odpowiedź 1, a najmniejszym 4. W 

wypowiedziach działaczy UKS największym poparciem cieszyła się odpowiedź 3, a 

najmniejszym również 4. 

Tabela 71 
Analiza wariancji średnich ocen poszczególnych odpowiedzi na pytanie 10 

Pytanie Średnia ocena Liczebność Odchylenie 
standardowe 

Wskaźnik   
poparcia 

1 1,303 264 0,551 344 

2 1,250 264 0,550 330 

3 1,284 264 0,522 339 

4 1,038 264 0,669 274 
p= 0,00 – zróżnicowanie ocen istotne statystycznie 
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Ryc. 11. Wskaźnik poparcia poszczególnych odpowiedzi pytania 10 



 100

Analiza post hoc wskazuje, że odpowiedź 4 istotnie różni się od pozostałych, a 

odpowiedzi 1, 2 i 3 nie różnią się miedzy sobą statystycznie. Podobny rezultat uzyska-

no analizując wyniki sondażu diagnostycznego UKS. 

Tabela 72  
Istotność statystyczna różnic poszczególnych odpowiedzi pytania 10 

 1 2 3 4 
1 - 0,41480 0,94680 0,00001* 
2 0,41480 - 0,75597 0,00001* 
3 0,94680 0,75597 - 0,00001* 
4 0,00001* 0,00001* 0,00001* - 

* zależności istotne 
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V. WNIOSKI I ZAKOŃCZENIE 

Analiza wyników badań uczniowskich klubów sportowych pozwala na wycią-

gnięcie następujących wniosków:  

1. Najbardziej popularne sekcje uczniowskich klubów sportowych to gry sportowe 

(piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy) oraz sporty indywidualne 

(lekka atletyka). Z deklaracji ankietowanych działaczy UKS wynika, że połowa 

klubów skupia około 50 członków, a 35% 26-50 członków. Istnieje zależność 

istotna pomiędzy rokiem rejestracji stowarzyszenia a rodzajem funkcjonujących 

sekcji (nie dotyczy to sportów walki). 

2. Celem dzielności klubów uczniowskich jest zarówno trening sportowy, jak i rekre-

acja, preferowany jest także cykliczny udział w zawodach sportowych. Takie od-

powiedzi udzieliło około 75% badanych. Szczegółowa analiza pozwoliła jednak 

wyodrębnić typy UKS. Najbardziej popularnym rodzajem klubu jest mieszany 

zajmujący się zarówno rekreacją, jak i sportem. Sportem wyczynowym, jako jedy-

nym celem działalności, zajmuje się co piąty klub, natomiast 7% preferuje tylko 

rekreację. Istnieje zależność istotna pomiędzy typem UKS a rodzajem sekcji (nie 

dotyczy to sportów walki). 

3. Najwięcej klubów uczniowskich uczestniczy w zawodach szkolnych, powiatowych 

i wojewódzkich. Niemal połowa uczestniczy we współzawodnictwie ogólnopol-

skim, a prawie 25% w zawodach międzynarodowych. Rok rejestracji stowarzysze-

nia istotnie różnicuje udział w rozgrywkach sportowych na wszystkich szczeblach 

poza imprezami powiatowymi. Na wszystkich poziomach rozgrywania zawodów 

sportowych występuje istotne zróżnicowanie pomiędzy klubami różnego typu 

uczestniczącymi i nie uczestniczącymi we współzawodnictwie. Zawodnicy UKS 

największe sukcesy osiągają na imprezach sportowych wojewódzkich i ogólnopol-

skich. 
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4. Zajęcia w UKS odbywają się najczęściej dwa, a w co piątym klubie cztery i więcej 

razy w tygodniu. Ćwiczenia prowadzone są w większości przez nauczyciela, lecz 

tylko w jednej trzeciej klubów osoba prowadząca otrzymuje wynagrodzenie. Zde-

cydowana większość UKS korzysta ze szkolnego zaplecza sportowego, 30% trenu-

je na obiekcie, którego właścicielem jest samorząd. Zdecydowana większość sto-

warzyszeń (90%) nie ponosi kosztów korzystania z bazy sportowej. 

5. Głównym źródłem pochodzenia sprzętu sportowego wykorzystywanego w UKS 

jest pomoc państwowa. Część klubów zakupiło go z własnych środków, a jedna 

czwarta otrzymała od samorządu. Pozyskania sprzętu od państwa w zależności od 

roku rejestracji jest istotne statystycznie. Większość stowarzyszeń (84%) udostęp-

nia posiadane przyrządy i przybory dla potrzeb szkolnych zajęć wychowania fi-

zycznego.  

6. Szkoła, przy której działalność prowadzi UKS, samorząd terytorialny oraz rodzice 

w przeważającej liczbie udzielają pomocy w działalności klubu. Chęć niesienia 

pomocy ze strony rodziców i samorządu jest zależna od typu klubu. Najczęściej 

pomagają oni UKS sportowym i mieszanym, rzadziej rekreacyjnym 

7. Na wydatki związane z działalnością klubu uczniowskiego pozyskiwane są środki 

z różnych źródeł. Najczęściej dofinansowywane są one przez samorządy terytorial-

ne oraz korzystają z darowizn. Około 40% pobiera składki i pozyskało sponsora. 

Rok rejestracji istotnie różnicuje pozyskiwanie finansów na działalność UKS. Do-

tyczy to składek członkowskich, dotacji samorządu oraz darowizn. Wszystkie źró-

dła przychodów UKS poza działalnością gospodarczą są istotnie zróżnicowane w 

zależności od typu klubu. Połowa stowarzyszeń prowadzi księgowość, która naj-

częściej nie jest związana z dodatkowymi wydatkami. 

8. Zdecydowana większość klubów uczniowskich współpracuje z innymi stowarzy-

szeniami i organizacjami kultury fizycznej.  

9. W opinii przedstawicieli klubów działalność UKS przyczynia się do „poprawy 

sprawności fizycznej dzieci i młodzieży”, „rozwoju sportu młodzieżowego”, „po-

pularyzacji sportu” oraz „selekcji talentów sportowych”. Selekcja sportowa znala-

zła poparcie najmniejszej, aczkolwiek 92% grupy badanych.  



 103

Analiza SWOT pozwala sformułować następujące wnioski: 

1. Analiza wnętrza UKS na podstawie wypowiedzi działaczy tych stowarzyszeń 

wskazuje, że ich największym atutem są osoby prowadzące zajęcia z młodzieżą 

oraz dobra współpraca ze szkołą. Słabości związane są z brakiem sprzętu sporto-

wego i odpowiedniej bazy. Potwierdzeniem tych tendencji jest profil mocnych i 

słabych stron. Po uwzględnieniu odpowiedzi pozytywnych i negatywnych siłę klu-

bów uczniowskich należy upatrywać w potencjale ludzkim, a słabością jest rozwój 

materialny klubu.  

2. W otoczeniu klubów uczniowskich przeważają zagrożenia nad szansami. Najwięk-

szą obawą dotyczącą ich przyszłości jest zaprzestanie pomocy dla UKS ze strony 

samorządu i państwa. 

3. Pozycja strategiczna UKS wymaga od czynników państwowych i samorządowych 

zastosowania strategii polegającej na wspieraniu osób angażujących się w działal-

ność klubu oraz ułatwienia korzystania z obiektów sportowych i pomocy sprzęto-

wej. Konieczne jest również upowszechnianie przykładów dobrej praktyki w śro-

dowisku działalności UKS. 

Badania przeprowadzone w starostwach powiatowych skłaniają do wyciągnię-

cia następujących wniosków:  

1. Prawie wszystkie uczniowskie kluby organizują imprezy sportowo-rekreacyjne na 

terenie powiatu oraz w nich uczestniczą. Dotyczy to klubów funkcjonujących w 

miastach oraz powiatach ziemskich. 

2. Zdecydowana większość klubów zwraca się do organu rejestrowego o dofinanso-

wanie. Otrzymuje je 75% klubów funkcjonujących w powiatach ziemskich i 96% 

w grodzkich. Różnice między rodzajami powiatów w obydwu wskaźnikach są 

istotne. W 2003 roku powiaty ziemskie przeznaczyły na działalność UKS średnio 

około 19 tys. zł czyli 28% wszystkich wydatków na kulturę fizyczną i sport, a 

grodzkie 146 tys. zł czyli niespełna 9%.  

3. Istotne zróżnicowanie pomiędzy klubami funkcjonującymi w miastach i powiatach 

ziemskich dotyczy korzystania z obiektów samorządowych i ponoszenia z tego ty-
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tułu opłat. Częściej obiekty sportowe będące własnością samorządu wykorzysty-

wane są przez UKS w powiatach grodzkich niż ziemskich. UKS z miast na pra-

wach powiatu zdecydowanie częściej za nie płacą.  

4. Spośród wymienionych przez respondentów form nadzoru organu rejestrowego 

nad działalnością UKS różnica pomiędzy rodzajami powiatów jest istotna tylko w 

przypadku kontroli rozliczeń finansowych. Tego rodzaju kontrola dotyczy zdecy-

dowanie częściej klubów z miast, które otrzymują też znacznie wyższe dotacje.  

5. Nie ma istotnej różnicy pomiędzy wypowiedziami o znaczeniu działalności UKS 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego z różnych typów powiatów. Po-

dobnie jak w przypadku odpowiedzi działaczy UKS wszystkie stwierdzenia wska-

zują na zdecydowane poparcie ich działalności. Jedynie odpowiedź dotycząca se-

lekcji talentów sportowych odbiega od pozostałych, ale jest również popierana 

przez ponad 90% respondentów. Porównując średnie oceny uzyskane na podstawie 

analizy wypowiedzi pracowników starostw i przedstawicieli klubów uczniowskich 

nieco bardziej pozytywne zdanie we wszystkich odpowiedziach wykazali działacze 

tych stowarzyszeń.  

* 

W programie „Sport wszystkich dzieci” sprecyzowano 5 celów i zadań, których 

większość jest pośrednio związana z działalnością UKS. Trudno jednoznacznie okre-

ślić jaki jest ich wpływ na „zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży”, 

„podniesienie zdrowia społeczeństwa”, „zahamowanie negatywnych tendencji rozwo-

ju biologicznego”, ale nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie klubów uczniowskich 

sprzyja wspomnianym zjawiskom. Dzięki UKS spopularyzowano wiele form aktyw-

ności ruchowej atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży, które stymulują harmonijny roz-

wój fizyczny i motoryczny. Korfball, unihokej, sporty wrotkarskie, baseball, kajak-

polo to dyscypliny sportu, które najczęściej uprawiane są w UKS dzięki jednemu z 

zadań programu – pomocy sprzętowej. Specjalistyczny sprzęt sportowy do tych mało 

popularnych form ruchowych został przekazany do licznych klubów, dzięki czemu 

dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży poznało i polubiło nowe sporty. W „Systemie 

sportu młodzieżowego” w 2004 roku w 7 dyscyplinach sportowych ponad 50% 
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uczestników współzawodnictwa to UKS. Dwanaście z 15 klubów baseballu (80%), 13 

z 17 klubów saneczkarskich (76%) oraz 31 z 46 klubów zajmujących się letnim bądź 

zimowym biathlonem (67%) zaliczamy do uczniowskich klubów sportowych. We 

wszystkich 61 dyscyplinach i konkurencjach sportu młodzieżowego (również w rugby 

jedynej dyscyplinie z roku 2003 bez UKS), w których prowadzona była klasyfikacja 

znalazł się reprezentant UKS. 

UKS, po drastycznym ograniczeniu ruchowych zajęć pozalekcyjnych w szko-

łach na początku lat 90-tych, zdecydowanie poprawiły „stopień powszechności i do-

stępności uczestnictwa w podstawowych obszarach kultury fizycznej”. Ponad 6 tysię-

cy ”podstawowych jednostek kultury fizycznej z osobowością prawną, działających 

głównie przy szkołach (uczniowskich klubów sportowych)” to liczba jakiej nie spo-

dziewali się autorzy programu.  

Pomysłodawcy uczniowskich klubów sportowych sformułowali założenie, że 

działalność klubów będzie wspierana przez szkoły, rodziców, władze lokalne i sponso-

rów. Założenia nie były płonne. Badania wykazały, że z pomocy szkoły korzysta 89% 

funkcjonujących klubów, rodzice są pomocni w 66%, samorząd wspiera 74%, a 41% 

UKS pozyskało sponsora. 

W liście Ministra Edukacji Narodowej A. Łuczaka oraz prezesa UKFiT 

S. Paszczyka z 1994 roku zwrócono się do dyrektorów szkół i nauczycieli z prośbą o 

pomoc w inicjatywie, która „ma na celu nie tylko pobudzenie rywalizacji sportowej, 

ale również ukształtowania społecznie pożądanych cech osobowości”. Wydaje się, że 

powyższe cele wychowawcze działalności klubów uczniowskich znalazły swoje od-

zwierciedlanie w rzeczywistości. Ponad 70% respondentów stwierdza, że celem ich 

działalności jest rekreacja członków klubu.  

Zdaniem H. Sozańskiego „(...) w kategoriach strategicznych sport dzieci i mło-

dzieży powinien być traktowany jako specyficzny podsystem sportu wyczynowego, w 

którym realizowane są pierwsze etapy szkolenia” (Sozański 2005, s. 9). Zadania te 

realizowane są głównie w klasach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego, ale 

także w części działających UKS. Prawie 20% UKS własne cele upatruje w treningu 

sportowym i cyklicznym udziale w zawodach. Niewiele ponad 1000 klubów uczestni-
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czyło w 2005 roku w „Systemie sportu młodzieżowego”. Na podstawie sondażu tele-

fonicznego liczba UKS oszacowana została na około 6500. We wspomnianym pro-

gramie uczestniczy więc około 15% działających UKS. Liczba klubów uczniowskich 

w stosunku do pozostałych klubów uczestniczących w rozgrywkach sportowych w 

ramach tego programu zwiększa się systematycznie od 7% w 1996 roku do 37% w 

2005 roku. W tradycyjnych dyscyplinach sportowych coraz więcej UKS włącza się do 

rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. W 2004 roku w rozgrywkach koszykówki 

dziewcząt uczestniczyło 45% UKS, w piłce ręcznej dziewcząt 40%, podobny odsetek 

w hokeju na lodzie i dziewczęcej piłce nożnej. W siatkówce i piłce ręcznej chłopców 

uczestniczy co trzeci klub uczniowski. W sportach indywidualnych, np. narciarstwo 

klasyczne, łyżwiarstwo figurowe, judo, zapasy, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo al-

pejskie, lekkoatletyka, kajakarstwo UKS stanowią 28-42% wszystkich klubów uczest-

niczących w programie. UKS włączają się również do rywalizacji seniorów, ich wy-

chowankowie i zawodnicy stają się członkami reprezentacji Polski, pojawiają się sek-

cje UKS na najwyższym poziomie rozgrywek w grach zespołowych.  

W latach 1994-2005 wydano około 116 mln. zł na realizację zadania zakup i 

dystrybucja sprzętu sportowego dla UKS. Z tego sprzętu korzystają nie tylko człon-

kowie tych klubów, ale w 84% klubów również uczniowie szkoły. Środki z dopłat do 

stawek w grach liczbowych stały się więc pośrednio źródłem dofinansowania w sprzęt 

sportowy szkolnego wychowania fizycznego. Ponad 60% UKS uzyskuje dofinanso-

wanie z samorządu, połowa klubów otrzymuje darowizny, a 41% pozyskało sponsora. 

Nie sposób określić nakładów finansowych jakie w ten sposób wspomagają sport i 

rekreację dzieci i młodzieży, ale wielkość rocznego budżetu niektórych klubów 

uczniowskich jest imponująca i godna pozazdroszczenia przez środowiskowe kluby 

sportowe. Bez UKS te fundusze zapewne trafiłyby na inne, być może mniej warto-

ściowe społecznie cele. 

Wyniki analizy SWOT wskazują, że zdecydowanie największym atutem UKS 

są nauczyciele, trenerzy i instruktorzy, a także działacze i rodzice, którzy są decydują-

cym czynnikiem rozwoju klubów. Z sondażu diagnostycznego wynika, że prowadzący 

zajęcia w UKS najczęściej nie pobierają wynagrodzenia, jedynie w 861 (34%) klubach 

otrzymują wynagrodzenie. Podstawowym problemem jest brak sprzętu i bazy sporto-
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wej oraz środków materialnych na opłacenie trenerów i udziału w zawodach sporto-

wych. Wychodząc naprzeciw licznym sygnałom do programu „Sport wszystkich dzie-

ci” wprowadzono nowe elementy takie jak: „Animator sportu dzieci i młodzieży” i 

„Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”, skierowane bezpo-

średnio do osób pracujących w UKS. Systematycznie zwiększana jest ilość środków 

przekazywanych na kontynuację i poszerzanie pomocy sprzętowej dla UKS. Ogłoszo-

na przez MENiS możliwość składania wniosków na realizację zadań dofinansowanych 

w ramach utworzonego na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wycho-

waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Funduszu Zajęć Sportowo-

Rekreacyjnych dla Uczniów potwierdziła aktywność UKS w obszarze sportu szkolne-

go. Sprzyjać to będzie dalszemu dynamicznemu rozwojowi UKS.  

Parlament Europejski i Rada Europy doceniając uniwersalne edukacyjne, wy-

chowawcze i zdrowotne wartości sportu i wychowania fizycznego, ważnego elementu 

oddziaływania na ekonomiczny i socjalny rozwój społeczeństw krajów europejskich, 

proklamowała rok 2004 Europejskim Rokiem Edukacji poprzez Sport (EYES 2004). W 

realizacji polskiej części programu promowanej pod hasłem „Ruch rzeźbi umysł” dużą 

aktywność wykazały UKS zgłaszając wiele wartościowych i ciekawych projektów. 

Jeden z takich projektów pn. „Sport przykładem, olimpijczyk wzorem” realizowany 

przez Szkolny Klub Sportowy „Jantar” Racot został wyróżniony dofinansowaniem ze 

środków Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację Programu EYES 2004 w Pol-

sce.  

Dzięki staraniom wielu ludzi w latach 1994-2005 udało się wypracować sku-

teczny system upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Dzięki środkom uzy-

skanym z dopłat do stawek w grach liczbowych zapewniono ciągłość i stabilność fi-

nansowania programu. Systematycznie rozbudowuje się bazę sportową i rekreacyjną, 

przekazywany jest specjalistyczny sprzęt sportowy. Powstają nowoczesne sale gimna-

styczne, stadiony i pływalnie. Podjęta przed 12 latami przez Stanisława Stefana Pasz-

czyka inicjatywa przynosi więc oczekiwane efekty, często dużo bardziej wymierne niż 

zakładali autorzy pomysłu. Model działania uczniowskiego klubu sportowego jako 

klubu szkolnego, rodzinnego, wielopokoleniowego to realna rzeczywistość. Ich dalszy 

rozwój pozwoli stworzyć jeszcze bardziej korzystne warunki do dalszego wzrostu po-
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pularności zdrowego stylu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród 

wychowanków UKS, którzy niebawem staną się osobami dorosłymi. 
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Przywoływane akty prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 roku w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wy-
chowania fizycznego (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 843). 

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 
poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo o zamówieniach publicznych (Dz.U. 
2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873). 

5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249 
poz. 2104). 

6. Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych 
(Dz.U. 1992 Nr 68 poz. 341 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 Nr 25 poz. 
113 z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 
2003 Nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 
poz. 1591). 

10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001 Nr 
142 poz. 1592). 

11. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2002 Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmiana-
mi). 
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Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety uczniowskiego klubu sportowego 

MINISTRSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
w Warszawie 

       
 

          w Katowicach 
ZARZĄD UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

 
Zgodnie z ustaleniami Czwartego Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej i Sportu, wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, 
podejmuje działania zmierzające do podsumowania działalności uczniowskich klubów spor-
towych w latach 1994 – 2004.  

W związku z tym, przesyłamy do Państwa ankietę, której celem jest uzyskanie odpo-
wiedzi na podstawowe pytania, dotyczące działalności i problemów związanych z prowadze-
niem uczniowskich klubów sportowych oraz uzupełnienie posiadanej bazy danych, o dodat-
kowe istotne informacje.  

Zebrany materiał będzie miał charakter wyłącznie statystyczno – badawczy, i będzie 
wykorzystany w informatorze poświęconym działalności i osiągnięciom UKS-ów w 10-leciu 
ich istnienia. Będzie również pomocny przy wytyczaniu strategii działania Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu, w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz tworzenia 
nowych form państwowej pomocy dla uczniowskich klubów sportowych. 

Ankieta składa się z dwóch części: I - informacyjna, w której prosimy o wpisanie od-
powiednich danych i informacji, przekreślenie właściwej odpowiedzi:    - tak,     - nie lub za-
znaczenie właściwej odpowiedzi (pytania: 7, 14, 21). 

W części II – opisowej, do odpowiednich miejsc tabeli (na odwrocie kwestionariusza), 
prosimy o wpisanie krótkich sformułowań (w formie hasłowej), dotyczących mocnych i sła-
bych stron oraz szans i zagrożeń funkcjonowania uczniowskiego klubu sportowego, który 
Państwo reprezentujecie. Cenne będzie także rozwinięcie niektórych kwestii, w formie infor-
macji na dodatkowych kartkach, z uwzględnieniem numeracji punktów, których dotyczą.  

Brak odpowiedzi rozumiany będzie jako zaprzestanie działalności UKS oraz rezygna-
cję klubu z ubiegania się o ewentualną pomoc. W przypadku formalnego rozwiązania klubu, 
prosimy o krótką informację z podaniem daty i przyczyny zaprzestania działalności oraz in-
formacje o losach sprzętu sportowego, przekazanemu klubowi (jeżeli klub otrzymał sprzęt 
sportowy w ramach realizacji programów UKFiS lub MENiS). Odpowiedź o zaprzestaniu 
działalności klubu nie wiąże się z koniecznością zwrotu otrzymanego sprzętu sportowego.  

Prosimy o przesłanie ankiety do dnia 9 kwietnia 2004 r. na adres:  
  

Z koleżeńskimi pozdrowieniami 
    Wojciech Kudlik (MENiS) 

    Rajmund Tomik (AWF w Katowicach)   
 

Warszawa, Katowice, 15 maja 2003 r. 

dr Rajmund Tomik 
Akademia Wychowania Fizycznego   

              w Katowicach                          
 Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizyczne-

go 
ul. Mikołowska 72 a 

40-065 Katowice 
„UKS” 
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Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety starostwa powiatowego 

MINISTRSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
w Warszawie 

 
               
        w Katowicach 

 
STAROSTA POWIATU ZIEMSKIEGO 

PREZYDENT MIASTA NA PRAWACH POWIATU 
Zgodnie z ustaleniami Czwartego Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Sportu wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach podjęło działania 
zmierzające do podsumowania działalności uczniowskich klubów sportowych w latach 1994–2004.  

W roku 2003 i na początku 2004 przeprowadzony został sondaż diagnostyczny. Wysłano 8701 
ankiet do uczniowskich klubów sportowych (oraz innych zarejestrowanych w Departamencie Sportu 
Powszechnego MENiS stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, które w latach 1994-
2003 realizowały zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport 
wszystkich dzieci”). Celem badań było uzyskanie informacji dotyczących ich działalności oraz wyty-
czenie strategii działania ministerstwa w zakresie rozwijania sportu szkolnego oraz tworzenia nowych 
form państwowej pomocy dla uczniowskich klubów sportowych. 

Zebranie informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania UKS w Państwa powiecie 
(mieście) uzupełni zebrany dotąd materiał i będzie zapewne niezwykle cennym punktem widzenia. 
Organ rejestrujący kluby uczniowskie jest też często sponsorem ich działalności. Z badań dotychczas 
przeprowadzonych wynika, że ponad 63% UKS pozyskuje środki finansowe na swą działalność od 
samorządu, 30% korzysta z obiektu gminnego najczęściej nieodpłatnie, a trzem czwartym w różno-
rodny sposób pomaga samorząd. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wydruku z ewidencji stowarzyszeń kultury fi-
zycznej nazw i adresów zarejestrowanych w powiecie uczniowskich klubów sportowych (lub innych 
stowarzyszeń kultury fizycznej, które prowadzą działalność w sporcie młodzieżowym takich jak: klu-
by międzyszkolne, ludowe, pożarnicze, kluby parafialne, „SALOS-y” itp.). Prosimy o wyraźne zazna-
czenie tych UKS, które obecnie nadal prowadzą działalność. Jako prowadzenie działalności rozumie-
my sytuację, w której osoba zajmująca się w powiecie kulturą fizyczną i sportem spotkała się z jakim-
kolwiek przejawem działalności klubu uczniowskiego, bez konieczności sprawdzania tego faktu u 
źródła tj. w UKS lub gminie. Klub przykładowo zwracał się o dotację lub inną formę pomocy, uczest-
niczył w imprezach organizowanych przez powiat lub gminę, sam organizował imprezę o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym itp. 

Prosimy również o wypełnienie przez kompetentnego pracownika samorządowego krótkiej 
ankiety na temat działalności UKS.  

Zebrany materiał będzie miał charakter wyłącznie statystyczno – badawczy, i będzie wykorzy-
stany w publikacji poświęconej działalności i osiągnięciom UKS-ów w 10-leciu ich istnienia.  

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do dnia 30 listopada 2004 r. na adres:  
  

 Wojciech Kudlik (MENiS) 
 Rajmund Tomik (AWF w Katowicach) 

 
Warszawa, Katowice, 8 listopad 2004 r. 

 

dr Rajmund Tomik 

Akademia Wychowania Fizycznego         
w Katowicach                           

ul. Mikołowska 72 a 
40-065 Katowice 
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Załącznik 3. Ocena znaczenia cech wymienionych przez respondentów w 
analizie SWOT 

1. Znaczenie cech wymienionych przez respondentów jako silne strony 
Kod Siły (S) Ocena
S1 Wyszkolona kadra trenerska i instruktorska  10 
S2 Dobra baza sportowa  10 
S3 Wysokie wyniki sportowe  10 
S4 Dobra organizacja klubu, operatywny zarząd  10 
S5 Organizacja imprez sportowych na wysokim poziomie  10 
S6 Dobra sytuacja finansowa klubu  10 
S7 Duże uczestnictwo uczniów w zajęciach  9 
S8 Duże zaangażowanie uczniów w zajęciach  9 
S9 Udział w zawodach i turniejach  9 
S10 Pozyskiwanie i wspieranie przez sponsorów  9 
S11 Pozyskiwanie dotacji z samorządu  9 

S12 Dobra współpraca i wsparcie ze strony dyrektora szkoły i rady pedago-
gicznej  8 

S13 Duży zapał do działania ze strony nauczycieli i członków klubu  8 
S14 Zaangażowanie rodziców  8 
S15 Popularyzacja sportu wśród młodzieży  8 
S16 Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów 8 
S17 Dobra współpraca z samorządem, gminą i władzami lokalnymi  8 
S18 Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego  8 
S19 Zapobieganie patologiom społecznym  8 
S20 Różnorodność dyscyplin  8 
S21 Organizacja wypoczynku letniego i zimowego  8 
S22 Dobra atmosfera w klubie  7 
S23 Zwiększenie ofert na zajęcia pozalekcyjne uczniów 7 
S24 Praca społeczna nauczycieli, trenerów i instruktorów  7 
S25 Współpraca z klubami sportowymi lub innymi UKS  7 
S26 Pomoc parafii kościelnej  5 

 Razem 218 
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2. Znaczenie cech wymienionych przez respondentów jako słabe strony 
Kod Słabości (W) Ocena
W1 Brak sprzętu sportowego lub jego znikoma ilość  10 
W2 Brak bazy treningowej (sali gimnastycznej, boiska baseny)  10 

W3 Brak pomocy finansowej na funkcjonowanie UKS oraz na działalność 
statutową klubu  10 

W4 Brak funduszy na zakup sprzętu  10 
W5 Brak zaangażowania ze strony samorządu gminy  9 
W6 Brak sponsora  9 
W7 Duże koszty związane z dowozem dzieci na zajęcia i zawody  9 
W8 Braki w sprzęcie specjalistycznym  9 
W9 Brak fachowej kadry  9 

W10 Konieczność wynajmu sali i boisk z czym wiążą się duże nakłady fi-
nansowe  9 

W11 Brak funduszy na płatne zajęcia dla prowadzących  8 
W12 Małe środki finansowe na organizację imprez rekreacyjno-sportowych  8 

W13 Brak pieniędzy na organizację obozów sportowych i udział w zawo-
dach (opłaty sportowe)  8 

W14 Problemy w prowadzeniu księgowości  8 

W15 Brak motywacji do pracy społecznej przez nauczycieli, trenerów, in-
struktorów  8 

W16 Brak bezpłatnej opieki lekarskiej  8 
W17 Nieregularność wpłacania składek członkowskich  8 
W18 Słabe zaangażowanie rodziców  7 
W19 Brak współpracy z dyrektorem szkoły i nauczycielami  7 
W20 Za mała liczba godzin przeznaczona na zajęcia sportowe  7 
W21 Mała aktywność członków klubu  7 

W22 Późne pory prowadzenia zajęć związane z dużym obciążeniem sali 
gimnastycznej  7 

W23 Brak możliwości kontynuowania kariery sportowej zawodników, któ-
rzy osiągnęli wysokie wyniki na szczeblu wojewódzki i ogólnopolskim  7 

W24 UKS korzysta z pożyczonego sprzętu szkoły  6 
 Razem 198 
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3. Znaczenie cech wymienionych przez respondentów jako szanse dla UKS 
Kod Szanse (O) Ocena 
O1 Znalezienie sponsora  10 
O2 Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy MENiS i strukturalnych UE  10 
O3 Modernizacja i powiększanie bazy sportowej  9 
O4 Tworzenie nowych obiektów sportowych  9 
O5 Zwiększenie zainteresowania ze strony samorządu  8 
O6 Wyszukiwanie talentów sportowych  8 
O7 Promowanie klubu w środowisku, gminie, powiecie, województwie, Polsce  8 
O8 Pozyskanie sprzętu sportowego co spowoduje wzrost poziomu dyscypliny  8 
O9 Szansa na dotacje z funduszy dla osób niepełnosprawnych  8 
O10 Zmiana przepisów dotyczących systemu rozliczeń i finansowania UKS  7 
O11 Kontakty z zaprzyjaźnionymi klubami w Polsce i zagranicą  7 
O12 Szansa na płatne zajęcia  7 
O13 Powstanie klas sportowych  7 
O14 Brak szans-kryzys ekonomiczny kraju  7 
O15 Organizowanie nieodpłatnych kursów, szkoleń dla nauczycieli  7 
O16 Zwiększenie zainteresowania młodzieży sportem  7 
O17 Utworzenie systemu rozgrywek dla UKS  6 
O18 Większe zaangażowanie rodziców  6 
O19 Tworzenie nowych sekcji  6 
O20 Zwiększenie liczby godzin  6 
 Razem 151 
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4. Znaczenie cech wymienionych przez respondentów jako zagrożenia dla UKS 
Kod Zagrożenia (T) Ocena

W1 Brak funduszy na płatne zajęcia może spowodować rezygnacje nauczycieli 
prowadzącego zajęcia  10 

W2 Brak zainteresowania ze strony gminy, samorządu, MENiS, spowoduje roz-
pad klubu  10 

W3 Brak wsparcia ze strony MENiS i związków sportowych zła polityka pań-
stwa 10 

W4 Za wysokie koszty utrzymania klubu opłaty za prowadzenie rachunku ban-
kowego i wynajem obiektów 10 

W5 Likwidacja szkoły  10 

W6 Możliwość wycofania się szkoły z bezpłatnego wypożyczania obiektów 
sportowych  10 

W7 Wycofanie się ze społecznej działalności dyrektora szkoły, nauczycieli, ro-
dziców UKS  10 

W8 Jeżeli nie będzie korzystnych zmian w ustawie o KF i ustawie o stowarzy-
szeniach UKS-y szybko upadną  10 

W9 Braki sprzętowe spowodują rezygnacje dzieci z UKS ponieważ atrakcyjność 
zajęć spada i trudno osiągnąć zadowalający poziom umiejętności  9 

W10 Wzrastające koszty wyjazdów na zawody  9 
W11 Coraz mniej młodych nauczycieli chce pracować za darmo  9 
W12 Brak sali i boisk uniemożliwia udział w rozgrywkach  9 
W13 Niż demograficzny  8 
W14 Malejące zainteresowanie sportem inne atrakcyjniejsze zajęcia pozalekcyjne 8 
W15 Duże bezrobocie, zubożenie społeczeństwa  8 
W16 Rosnąca konkurencja na terenie miasta  8 

W17 Wprowadzenie opłat członkowskich może spowodować odpływ dzieci z 
klubu  8 

W18 Brak zainteresowania ze strony sponsorów 8 
W19 Za duża biurokracja  7 
W20 Brak zmian w przepisach prawnych dotyczących sponsoringu  7 
W21 Brak istnienia w mediach mała reklama UKS 7 
W22 Brak zainteresowania ze strony rodziców 7 
 Razem 192 

 

 


