
 

 

 

 

 

BRAKI W INFRASTRUKTURZE  

- SALE GIMNASTYCZNE 

 

Zestawienie gmin, na terenie których nie znajduje się przynajmniej jedna     

pełnowymiarowa sala gimnastyczna/hala sportowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, kwiecień 2015 r. 

  



2 
 

Spis treści 

Spis map ............................................................................................................................................................. 3 

Spis wykresów .................................................................................................................................................... 3 

Spis tabel ............................................................................................................................................................ 3 

I. Wstęp.............................................................................................................................................................. 4 

II. Sale gimnastyczne w Polsce .......................................................................................................................... 5 

III. Braki pełnowymiarowych sal gimnastycznych w poszczególnych województwach .................................... 7 

Województwo dolnośląskie ................................................................................................................................. 7 

Województwo kujawsko-pomorskie .................................................................................................................... 8 

Województwo lubelskie ....................................................................................................................................... 9 

Województwo lubuskie ...................................................................................................................................... 10 

Województwo łódzkie ........................................................................................................................................ 11 

Województwo małopolskie ................................................................................................................................ 12 

Województwo mazowieckie .............................................................................................................................. 13 

Województwo opolskie ...................................................................................................................................... 14 

Województwo podkarpackie .............................................................................................................................. 15 

Województwo podlaskie .................................................................................................................................... 16 

Województwo pomorskie .................................................................................................................................. 17 

Województwo śląskie ........................................................................................................................................ 18 

Województwo świętokrzyskie ............................................................................................................................ 19 

Województwo warmińsko-mazurskie ................................................................................................................ 20 

Województwo wielkopolskie .............................................................................................................................. 21 

Województwo zachodniopomorskie .................................................................................................................. 22 

IV. Analiza gmin nieposiadających pełnowymiarowych sal gimnastycznych ................................................. 23 

V. Możliwości dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki  budowy pełnowymiarowych sal 

gimnastycznych ..................................................................................................................................................... 26 

VI. Podsumowanie ......................................................................................................................................... 27 

VII. Zestawienia i tabele .................................................................................................................................. 28 

 

 

  



3 
 

Spis map 

Mapa 1 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych w Polsce. ............................................ 5 

Mapa 2 – Liczba gmin bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych w poszczególnych województwach. .............. 6 

Mapa 3 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

dolnośląskiego. ........................................................................................................................................................ 7 

Mapa 4 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego. ........................................................................................................................................................... 8 
Mapa 5 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa lubelskiego.

 ................................................................................................................................................................................ 9 

Mapa 6 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa lubuskiego 

(bez uwzględnienia hal sportowych). ..................................................................................................................... 10 

Mapa 7 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa łódzkiego. 11 

Mapa 8 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

małopolskiego........................................................................................................................................................ 12 

Mapa 9 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

mazowieckiego. ..................................................................................................................................................... 13 

Mapa 10 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa opolskiego.

 .............................................................................................................................................................................. 14 

Mapa 11 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

podkarpackiego. .................................................................................................................................................... 15 

Mapa 12 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

podlaskiego. .......................................................................................................................................................... 16 

Mapa 13 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

pomorskiego. ......................................................................................................................................................... 17 

Mapa 14 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa śląskiego.

 .............................................................................................................................................................................. 18 

Mapa 15 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

świętokrzyskiego. .................................................................................................................................................. 19 

Mapa 16 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa warmińsko-

mazurskiego. ......................................................................................................................................................... 20 

Mapa 17 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

wielkopolskiego. .................................................................................................................................................... 21 

Mapa 18 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego. ......................................................................................................................................... 22 

 

Spis wykresów 

Wykres 1: Liczba gmin bez pełnowymiarowej sali gimnastycznej w poszczególnych województwach ................. 24 
Wykres 2: % gmin w poszczególnych województwach bez pełnowymiarowej sali gimnastycznej ........................ 25 

 

Spis tabel 

Tab. 1 Gminy nie posiadające pełnowymiarowej sali gimnastycznej..................................................................... 28 
 

  



4 
 

I. Wstęp 

 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż sala gimnastyczna jest to obiekt kubaturowy 

przeznaczony do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, treningów i zawodów 

sportowych, z co najmniej jednym pomieszczeniem wielkoprzestrzennym o wymiarach areny 

minimum 24 m x 12 m.  

 

Informacje dotyczące sal gimnastycznych w Polsce zostały zagregowane przede wszystkim na 

podstawie danych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego, przekazanych m.in. 

poprzez marszałków województw. 

Mapy zamieszczone w opracowaniu stanowią opracowanie własne. 

 

Stwierdzone niezgodności pomiędzy informacjami zawartymi w opracowaniu oraz stanem 

faktycznym należy zgłaszać na adres inwestycje@msit.gov.pl 

 

Informacje dotyczące liczby ludności w poszczególnych województwach oraz podziału 

administracyjnego województw przytoczono za opracowaniem GUS „Ludność. Stan 

i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r.”. 

 

 

 

 

 

  

mailto:dis@msit.gov.pl
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II. Sale gimnastyczne w Polsce 

 

Łączną liczbę gmin, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej, szacuje się na 

173 gminy z ogółu 2479 gmin w Polsce, co stanowi około 7% wszystkich gmin. 

 

Mapa 1 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych w Polsce. 

W poszczególnych województwach liczba gmin bez pełnowymiarowej sali gimnastycznej 

waha się od 4 w województwie opolskim do 24 w województwie mazowieckim. 
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Mapa 2 – Liczba gmin bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych w poszczególnych 

województwach. 
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III. Braki pełnowymiarowych sal gimnastycznych w poszczególnych 

województwach 

 

Województwo dolnośląskie  

 

W województwie dolnośląskim jest 169 gmin, 26 powiatów ziemskich i 4 grodzkie.  

Województwo zamieszkuje 2 908 457 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa dolnośląskiego znajduje się łącznie 21 gmin w 18 powiatach, które 

nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiecie lubańskim – 3. 

 

 

Mapa 3 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

dolnośląskiego. 
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Województwo kujawsko-pomorskie  

 

W województwie kujawsko-pomorskim są 144 gminy, 19 powiatów ziemskich i 4 grodzkie. 

Województwo zamieszkuje 2 090 836 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się łącznie 9 gmin w 6 powiatach, 

które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiatach: aleksandrowskim, świeckim 

i włocławskim – po 2 gminy. 

 

Mapa 4 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. 
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Województwo lubelskie  

 

W województwie lubelskim jest 213 gmin, 20 powiatów ziemskich i 4 grodzkie.  

Województwo zamieszkuje 2 151 836 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się łącznie 18 gmin w 11 powiatach, które nie 

posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiatach: chełmskim i puławskim – po 

3 gminy. 

 

 

Mapa 5 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

lubelskiego. 
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Województwo lubuskie  

 

W województwie lubuskim są 83 gminy, 12 powiatów ziemskich i 2 grodzkie.  

Województwo zamieszkuje 1 020 767 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się łącznie 14 gmin w 9 powiatach, które nie 

posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, 

strzelecko-drezdeneckim, zielonogórskim i żarskim – po 2 gminy. 

 

 
 

Mapa 6 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych oraz hal sportowych na 

obszarze województwa lubuskiego. 

 

  



11 
 

Województwo łódzkie  

 

W województwie łódzkim jest 177 gmin, 21 powiatów ziemskich i 3 grodzkie.  

Województwo zamieszkuje 2 508 464 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa łódzkiego znajduje się łącznie 10 gmin w 7 powiatach, które nie 

posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiatach: brzeziński, kutnowskim 

i sieradzkim – po 2 gminy. 

 

Mapa 7 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

łódzkiego. 
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Województwo małopolskie  

 

W województwie małopolskim są 182 gminy, 19 powiatów ziemskich i 3 grodzkie.  

Województwo zamieszkuje 3 364 176 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa małopolskiego znajduje się łącznie 10 gmin w 9 powiatach, które 

nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiecie krakowskim – 2 gminy. 

 

Mapa 8 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

małopolskiego. 
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Województwo mazowieckie  

 

W województwie mazowieckim jest 314 gmin, 37 powiatów ziemskich i 5 grodzkich.  

Województwo zamieszkuje 5 324 519 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa mazowieckiego znajdują się łącznie 24 gminy w 18 powiatach, które 

nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiecie kozienickim – 3 gminy. 

 

Mapa 9 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

mazowieckiego. 
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Województwo opolskie  

 

W województwie opolskim jest 71 gmin, 11 powiatów ziemskich i 1 grodzki.  

Województwo zamieszkuje 1 002 575 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa opolskiego znajdują się łącznie 4 gminy w 3 powiatach, które nie 

posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiecie opolskim – 2 gminy. 

 

Mapa 10 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

opolskiego. 
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Województwo podkarpackie  

 

W województwie podkarpackim jest 160 gmin, 21 powiatów ziemskich i 4 grodzkie.  

Województwo zamieszkuje 2 128 483 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się łącznie 14 gmin w 10 powiatach, które 

nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiatach: leskim, mieleckim, przemyskim, 

i sanockim – po 2 gminy. 

 

Mapa 11 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

podkarpackiego. 
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Województwo podlaskie  

 

W województwie podlaskim jest 118 gmin, 14 powiatów ziemskich i 3 grodzkie.  

Województwo zamieszkuje 1 193 348 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa podlaskiego znajduje się łącznie 7 gmin w 6 powiatach, które nie 

posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiecie hajnowskim – 2 gminy. 

 

Mapa 12 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

podlaskiego. 
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Województwo pomorskie  

 

W województwie pomorskim są 123 gminy, 16 powiatów ziemskich i 4 grodzkie. 

Województwo zamieszkuje 2 298 811  osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.).  

Na terenie województwa pomorskiego znajduje się łącznie 6 gmin w 5 powiatach, które nie 

posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiecie nowodworskim – 2 gminy. 

 

Mapa 13 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

pomorskiego. 
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Województwo śląskie  

 

W województwie śląskim jest 167 gmin, 17 powiatów ziemskich i 19 grodzkich.  

Województwo zamieszkuje 4 593 358 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa śląskiego znajduje się łącznie 8 gmin w 7 powiatach, które nie 

posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiecie mikołowskim – 2 gminy. 

 

Mapa 14 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

śląskiego. 
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Województwo świętokrzyskie  

 

W województwie świętokrzyskim są 102 gminy, 13 powiatów ziemskich i 1 grodzki.  

Województwo zamieszkuje 1 265 415 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się łącznie 6 gmin w 5 powiatach, które 

nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiecie buskim – 2 gminy. 

 
Mapa 15 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

świętokrzyskiego. 
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Województwo warmińsko-mazurskie  

 

W województwie warmińsko-mazurskim jest 116 gmin, 19 powiatów ziemskich i 2 grodzkie. 

Województwo zamieszkuje 1 445 478 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się łącznie 10 gmin 

w 8 powiatach, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Najwięcej gmin bez takiego obiektu występuje w powiatach: braniewskim i węgorzewskim – 

po 2 gminy. 

 

Mapa 16 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

warmińsko-mazurskiego. 
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Województwo wielkopolskie  

 

W województwie wielkopolskim jest 226 gmin, 31 powiatów ziemskich i 4 grodzkie.  

Województwo zamieszkuje 3 469 464 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się łącznie 7 gmin w 7 powiatach, które 

nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

 

Mapa 17 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

wielkopolskiego. 
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Województwo zachodniopomorskie  

 

W województwie zachodniopomorskim jest 114 gmin, 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie. 

Województwo zamieszkuje 1 717 970 osób (wg danych z 30 czerwca 2014 r.). 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się łącznie 5 gmin w 5 powiatach, 

które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

 

Mapa 18 – Powiaty z gminami bez pełnowymiarowych sal gimnastycznych na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego. 
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IV. Analiza gmin nieposiadających pełnowymiarowych sal 

gimnastycznych 

Problem braku przynajmniej jednej pełnowymiarowej sali gimnastycznej dotyczy 173 gmin, 

tj. ok. 7 % gmin w Polsce (Tab. 1). Jednocześnie spośród ww. 173 gmin 79 potwierdziło 

posiadanie niepełnowymiarowej sali sportowej. 

 

Na 173 gminy nie posiadające pełnowymiarowej sali sportowej: 

 81 gmin nie planuje budowy takiej sali; 

 64 gminy planują taką inwestycję; 

 28 gmin aktualnie realizuje taki obiekt.  

 

 
 

Wśród 28 gmin realizujących obiekt pełnowymiarowy 12 gmin posiada salę 

niepełnowymiarową. Z kolei w odniesieniu do planów budowy sal pełnowymiarowych wśród 

64 gmin które planują taką inwestycję 35 gmin również potwierdziło posiadanie sali 

niepełnowymiarowej.  

 

Głównymi przyczynami braku pełnowymiarowej sali sportowej są: 

1. posiadanie niepełnowymiarowej sali – 72 gminy wskazały taką przyczynę; 

2. ograniczone środki finansowe na budowę sali pełnowymiarowej oraz utrzymanie 

takiego obiektu – 61 gmin wskazało taką przyczynę. 

 

Ponadto wśród 140 gmin, które podały przyczyny braku pełnowymiarowej sali 7 gmin 

wskazało obie ww. przyczyny. 

 

Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy dla ww. 173 

gmin waha się od 432,83 do 21301,1 zł przy średniej dla kraju wynoszącej 1358,98 zł. Dla 145 

ze 173 gmin wskaźnik ten jest poniżej średniej, z kolei 12 z 28 gmin, których wskaźnik plasuje 

budowa sali nie 
planowana

47%

budowa sali w planach
37%

sala w trakcie budowy
16%

Gminy nieposiadające pełnowymiarowych sal gimnastycznych
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się powyżej średniej dla kraju, jako uzasadnienie braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej 

mimo wszystko wskazało brak środków finansowych. 

 

Inną z przyczyn braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej może być sąsiedztwo z gminą 

miejską, która posiada takie obiekty – np. gmina wiejska Żagań okala gminę miejską Żagań 

posiadającą pełnowymiarową salę. 

 

W podziale na województwa (Wykres 1) największa liczba gmin, które nie posiadają 

pełnowymiarowej sali gimnastycznej, występuje w województwie mazowieckim – 24 gminy, 

najmniej w województwie opolskim – 4 gminy. 

 

 

Wykres 1: Liczba gmin bez pełnowymiarowej sali gimnastycznej w poszczególnych województwach 

Z kolei największy udział procentowy gmin nieposiadających pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej (Wykres 2) występuje w województwie lubuskim, w którym w 14 gminach na 

83 jednostki nie ma takiego obiektu. 
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Wykres 2: Odsetek gmin w poszczególnych województwach bez pełnowymiarowej sali gimnastycznej 
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V. Możliwości dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki  

budowy pełnowymiarowych sal gimnastycznych 

 

Wsparcie realizacji inwestycji sportowych przez Ministra Sportu i Turystyki możliwe jest 

dzięki państwowemu funduszowi celowemu, jakim jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

(dalej Fundusz). Fundusz ten utworzony został na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), zgodnie z którą 77% 

wpływów z dopłat do stawek w grach losowych stanowi przychód Funduszu. Ze środków tego 

Funduszu Minister Sportu i Turystyki udziela wsparcia finansowego na budowę, przebudowę 

i remonty obiektów sportowych. Wsparciem objęte są zarówno podmioty należące do sektora 

finansów publicznych, jak również podmioty spoza tego sektora. Zasady dofinansowania zadań 

reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz 

zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391) oraz ogłaszane zgodnie z ww. 

rozporządzeniem programy Ministra Sportu i Turystyki. 

 

Wsparcie finansowe budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, w tym 

pełnowymiarowych sal gimnastycznych/szkolnych hal sportowych, w 2015 r. realizowane 

będzie poprzez następujące programy: 

 Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, skierowane do samorządów 

wojewódzkich, w ramach których dofinansowana jest budowa podstawowej 

infrastruktury sportowej; 

 Program modernizacji obiektów sportowych, który jest nakierowany na dofinansowanie 

remontów obiektów sportowych wykorzystywanych przez kluby sportowe. 

 

Jednocześnie dopuszcza się dofinansowanie do 70 % wartości kosztorysowej inwestycji 

pełnowymiarowych sal gimnastycznych w gminach, które nie posiadają takiego obiektu, oraz 

wszystkich zadań inwestycyjnych określonych w wojewódzkich wieloletnich programach 

rozwoju bazy sportowej, uchwalonych przez sejmiki województw, realizowanych w gminach, 

w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (G) jest równy 

lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (Gg). 

 

W ramach ww. programów Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadziło w ostatnich latach 

następującą ilość umów dotyczących budowy i modernizacji sal gimnastycznych: 

 w roku 2011 – 42 nowe umowy; 

 w roku 2012 – 44 nowe umowy; 

 w roku 2013 – 107 nowych umów; 

 w roku 2014 – 86 nowych umów. 
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VI. Podsumowanie 

 

1. Tylko 7 % gmin w Polsce (173 gminy) nie posiada przynajmniej jednej 

pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

2. Na 173 gminy nieposiadające pełnowymiarowej sali gimnastycznej 28 jst jest 

w trakcie budowy takiego obiektu, a 64 gminy planują taką budowę. 

3. Głównymi wskazywanymi przez gminy przyczynami braku pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej są: 

a. posiadanie niepełnowymiarowej sali (spośród ww. 173 gmin 79 gmin posiada 

na swoim terenie niepełnowymiarową salę gimnastyczną); 

b. ograniczone środki finansowe na budowę sali pełnowymiarowej oraz 

utrzymanie takiego obiektu. 

4. Minister Sportu i Turystyki wspiera budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej 

poprzez preferencje w przyznawaniu dofinansowania (do 70 % wartości 

kosztorysowej inwestycji, zamiast standardowych 33%) dla gmin, które nie posiadają 

takiego obiektu. 

 

Według „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” analiza stanu bazy sportowej 

w zakresie szkolnych sal gimnastycznych wskazywała na poważne zaniedbania i pilną 

konieczność poprawy warunków niezbędnych dla prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego i sportu szkolnego. Z badań prowadzonych w 2000 roku wynikało, że w 340 

gminach nie było żadnej sali gimnastycznej. W kolejnych latach nastąpiła znaczna poprawa 

tego stanu, m.in. w wyniku realizacji programu dofinansowań ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Reasumując ww. ustalenia  można stwierdzić, że problem gmin, które nie posiadają 

pełnowymiarowej sali gimnastycznej, traci na znaczeniu. Skalę tego procesu wyraźnie 

obrazują dane liczbowe  - 340 gmin (13,8%) bez żadnej sali w  2000 r. w stosunku do 

94 gmin bez żadnej sali (3,8%) i 173 gmin bez sali pełnowymiarowej w 2014 r. W kraju 

pozostał zatem niewielki odsetek jst, które nie posiadają kubaturowego obiektu do 

całorocznej realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

Oznacza to, że w perspektywie kolejnych lat należy rozważyć realokację środków, 

polegającą na zmniejszeniu determinacji w obniżaniu liczby gmin bez pełnowymiarowych 

sal gimnastycznych, na rzecz remontów i modernizacji istniejących obiektów1 oraz budowy 

kolejnych sal sportowych w miejscach, gdzie wskaźniki demograficzne/skolaryzacji 

wskazują na  możliwie efektywne wykorzystanie środków (wielkość społecznej stopy 

zwrotu z inwestycji rozumiana jako relacja liczby użytkowników do wielkości 

zainwestowanych środków).  

                                                           
1 Zajęcia wychowania fizycznego wciąż prowadzone bywają w warunkach, które nie gwarantują 

uczniom bezpieczeństwa. Problem ten dotyczył blisko 20 proc. skontrolowanych przez NIK szkół. 

Inspektorzy stwierdzili w tych szkołach zły stan techniczny obiektów i urządzeń sportowych oraz brak 

odpowiednich atestów i certyfikatów sprzętu. (Informacja o wynikach kontroli NIK, Wychowanie 

fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych, wrzesień 2013 r.). 
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VII. Zestawienia i tabele 
 

Tab. 1 Gminy nieposiadające pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

 

Lp. Nazwa gminy Rodzaj gminy 
Sala 

planowana 

W 

trakcie 

realizacji 

Powód braku 

pełnowymiarowej 

sali gimnastycznej 

Woj. dolnośląskie 

1 Bardo miejsko-wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

2 Domaniów wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

3 Jaworzyna Śląska miejska nie nie 
Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

4 Kostomłoty wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

5 Kudowa Zdrój miejska  nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

6 Lubawka miejsko-wiejska  nie nie 
Brak środków 

finansowych   

7 Lubomierz wiejsko-miejska tak nie    

8 Międzybórz miejsko-wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

9 Mysłakowice wiejska tak nie    

10 Niechlów wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

11 Niemcza miejsko-wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

12 Olszyna wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

13 Piława Górna miejska  tak nie 
Brak środków 

finansowych   

14 Platerówka wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

15 Przemków miejsko-wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

16 Ruja wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

17 Siekierczyn wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

18 Szczawno - Zdrój  miejska - tak    

19 Zagrodno wiejska nie nie    

20 Żórawina wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   
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21 Żukowice wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

Woj. kujawsko-pomorskie 

22 Bukowiec wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

23 Chodecz wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

24 Drzycim wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

25 Jeziora Wielkie wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

26 Lubraniec miejsko-wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

27 Nieszawa miejsko-wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

28 Radziejów miejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

29 Rogóźno wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

30 Waganiec wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

Woj. lubelskie 

31 Firlej wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

32 Jeziorzany wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

33 Leśniowice wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

34 Markuszów wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

35 Nielisz wiejska - tak    

36 Puławy wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

37 Rachanie wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

38 Ruda-Huta wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

39 Rybczewice wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

40 Tarnawatka wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

41 Trzeszczany wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

42 Uchanie wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   
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43 Ułęż wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

44 Wilkołaz wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

45 Wilków wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

46 Wojsławice wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

47 Zakrzew wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

48 Żyrzyn wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

Woj. lubuskie 

49 Bojadła wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

50 Bytnica wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

51 Bytom Odrzański miejska  nie nie 
Brak środków 

finansowych   

52 Dobiegniew miejska  nie nie 
Brak środków 

finansowych   

53 Gubin wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

54 Kargowa miejska  tak nie    

55 Łagów wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

56 Łęknica miejska  nie nie 
Brak środków 

finansowych   

57 Nowe Miasteczko miejska  nie nie 
Brak środków 

finansowych   

58 Pszczew wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

59 Stare Kurowo wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

60 Torzym  miejska  tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

61 Trzebiel wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

62 Żagań wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

Woj. łódzkie 
63 Brzeziny wiejska - tak    

64 Brzeźnio wiejska nie  nie 
Brak środków 

finansowych   
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65 Dąbrowice wiejska nie  nie  
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

66 Jeżów wiejska tak nie     

67 Kiernozia wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

68 Kluki wiejska tak nie 
 Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

69 Oporów wiejska - tak    

70 Sadkowice wiejska nie  nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

71 Skomlin wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

72 Warta wiejska - tak    

Woj. małopolskie 
73 Babice wiejska tak nie    

74 Biskupice wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

75 Bolesław wiejska - tak    

76 Czernichów wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

77 
Kocmyrzów-

Luborzyca 
wiejska - tak 

Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową   

78 Kozłów wiejska tak nie    

79 Lanckorona wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

80 Lipnica Murowana wiejska nie nie 

Brak środków 

finansowych  Gmina 

posiada salę 

niepełnowymiarową 

81 
Miasto i Gmina 

Szczawnica 

miejsko – 

wiejska 
tak nie 

Brak środków 

finansowych   

82 Olesno wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

Woj. mazowieckie 

83 Baranów  wiejska  nie  nie  

Brak środków 

finansowych  Gmina 

posiada salę 

niepełnowymiarową 

84 Bodzanów wiejska nie  nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

85 Cegłów wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

86 Celestynów wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

87 Chotcza wiejska nie nie    
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88 Garbatka-Letnisko wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

89 Gniewoszów wiejska nie nie    

90 Gostynin wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

91 Grabów nad Pilicą wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

92 Jabłonna Lacka wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

93 Jastrząb wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

94 Kampinos wiejska nie nie    

95 Krasne wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

96 Lipowiec Kościelny  wiejska nie nie    

97 
Miasto i Gmina 

Serock 
miejsko-wiejska tak nie 

  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

98 Młynarze wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

99 Ojrzeń wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

100 Przesmyki wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

101 Rzewnie wiejska - tak    

102 Sanniki wiejska tak nie 

Brak środków 

finansowych  Gmina 

posiada salę 

niepełnowymiarową 

103 Sokołów Podlaski wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

104 Sońsk wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

105 Wierzbno wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

106 Zakroczym miejsko-wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

Woj. opolskie 

107 Lubrza wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

108 Łambinowice wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

109 Murów wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

110 Turawa wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 
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Woj. podkarpackie 

111 Baligród wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

112 Bojanów wiejska - tak     

113 Borowa wiejska tak nie  
Brak środków 

finansowych   

114 Chłopice wiejska - tak    

115 Cisna wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

116 Dubiecko wiejska nie nie  
Brak środków 

finansowych   

117 Głogów Małopolski miejsko-wiejska nie  nie     

118 Jodłowa wiejska nie  nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

119 Komańcza wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

120 Majdan Królewski wiejska - tak    

121 Markowa wiejska nie  nie  
Brak środków 

finansowych   

122 Mielec wiejska - tak    

123 Przemyśl wiejska tak  nie  
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

124 Tyrawa Wołoska wiejska - tak    

Woj. podlaskie 

125 Czeremcha wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

126 Czyże wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

127 Klukowo wiejska nie nie    

128 Milejczyce wiejska nie nie    

129 Sejny wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

130 Stawiski miejsko-wiejska nie nie    

131 Wąsosz wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

Woj. pomorskie 

132 gmina Malbork wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

133 Krynica Morska miejska tak nie    

134 Przywidz wiejska tak nie    

135 Stara Kiszewa wiejska tak nie    

136 Stary Dzierzgoń wiejska - tak    

137 Stegna wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 
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Woj. śląskie 

138 Kobiór wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

139 Krzyżanowice wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

140 Lipie wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

141 Lyski wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

142 Niegowa wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

143 Ornontowice wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

144 Wojkowice miejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

145 Wyry wiejska tak nie 
Brak środków 

finansowych   

Woj. świętokrzyskie 

146 Bejsce wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

147 Bliżyn wiejska nie nie 

Brak środków 

finansowych  Gmina 

posiada salę 

niepełnowymiarową 

148 Michałów wiejska nie nie 

Brak środków 

finansowych  Gmina 

posiada salę 

niepełnowymiarową 

149 Słupia wiejska nie nie 

Brak środków 

finansowych  Gmina 

posiada salę 

niepełnowymiarową 

150 Tuczępy wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

151 Wiślica wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

Woj. warmińsko-mazurskie 
152 Bartoszyce wiejska - tak    

153 Budry wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

154 Dubeninki wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

155 Frombork miejsko-wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 
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156 Kolno wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

157 Kruklanki wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

158 Milejewo wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

159 Mrągowo wiejska nie nie 
Brak środków 

finansowych   

160 Pieniężno miejsko-wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

161 Pozezdrze wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

Woj. wielkopolskie 

162 Bralin wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

163 Chrzypsko Wielkie wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

164 Mikstat miejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

165 Poniec miejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

166 Rokietnica wiejska - tak 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

167 Sulmierzyce miejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

168 Zaniemyśl wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

Woj. zachodniopomorskie 

169 Marianowo  wiejska nie nie 

Brak środków 

finansowych  Gmina 

posiada salę 

niepełnowymiarową 

170 Nowe Warpno wiejsko-miejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

171 
Nowogródek 

Pomorski 
wiejska nie nie 

Brak środków 

finansowych   

172 Osina wiejska nie nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

173 Ostrowice wiejska tak nie 
  Gmina posiada salę 

niepełnowymiarową 

 

 


