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Europejski Tydzień Sportu (ETS)  
– co to takiego?  

2012 r.  
Raport Posła 

do PE 
Santiago 
Fisasa. 

2014 r. 
Opracowanie 

koncepcji 
projektu. 

Konsultacje  
z państwami 

członkowskimi  
i organizacjami 

sportowymi. 

Od 2015 r.  

Narodowy 

Koordynator 

ETS w Polsce. 

Ministerstwo  
Sportu i Turystyki 



Narodowy Koordynator ETS w Polsce - MSiT 

• Koordynowanie wydarzeń ETS w całej Polsce. 

• Organizowanie wydarzeń na szczeblu krajowym. 

• Prowadzenie strony www.etspolska.pl. 

• Promowanie idei #BeActive. 

 

    Ambasadorzy ETS 

http://www.etspolska.pl/


ETS 2018 w Polsce 

• 23 września – Inauguracja ETS 

• 29 września – Europejska Noc Sportu 

• 12 października – Gala ETS 

• oraz mnóstwo innych wydarzeń, które 
odbywały się na terenie całej Polski 



Rozpoczęcie ETS 2018 w Polsce odbyło się 23 września na Placu 
Teatralnym w Warszawie.  
 

Wśród wielu atrakcji wyróżnić można: 

- boiska mobilne do piłki ręcznej i nożnej,  

- bieżnię z pomiarem odcinkowym prędkości,  

- strefy koszykówki, szermierki, piłki siatkowej,  

footballu amerykańskiego, wspinaczki i wiele innych.  

 

Dużą popularnością cieszyła się także strefa przygotowana przez 
Olimpiady Specjalne. 

Inauguracja ETS 2018 



Europejska Noc Sportu 2018 

Europejska Noc Sportu odbyła się na PGE Narodowym.  

Uczestnicy wydarzenia mogli  

wziąć udział w wielu sportowych  

atrakcjach, z których największym  

zainteresowaniem cieszyły się  

Maraton Zumby oraz II Bieg  

Erasmusa+ zorganizowany  

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.  



 

Podsumowanie  

czwartej edycji ETS  

odbyło się podczas  

Gali zorganizowanej  

12 października 2018 r. 

w Warszawie. 
 

 

ETS 2018 – Gala Europejskiego 
Tygodnia Sportu  



ETS 2018 – strona www.etspolska.pl 
  



ETS 2018 – Wydarzenia w całej Polsce 



Ambasadorzy ETS 2018 

Anna Lewandowska 

Beata Rosolska 



ETS 2018 w liczbach 

• ponad 215 tys. osób wzięło udział w 
wydarzeniach organizowanych w ramach ETS 
2018 

• ponad 1000 wydarzeń zachęcało Polaków do 
aktywności fizycznej 

• najbardziej aktywne województwo – śląskie  



Co? Kto? Jak? 

Nie strać okazji i weź udział kolejnej edycji 
Europejskiego Tygodnia Sportu – czyli jak 
stać się częścią ogólnoeuropejskiej 
inicjatywy? 

 



Co? 
Zaplanuj wydarzenie sportowe pod hasłem #BeActive w 
dniach 23-30 września 2019 r.: 

• zawody sportowe, 

• zajęcia sportowe, 

• dzień otwarty w Twoim klubie, 

• aktywną przerwę w Twojej szkole, 

• aktywność sportową w Twoim miejscu pracy, 

• rajd, marsz, wycieczkę, 

• festyn, piknik o charakterze sportowym, 

• inne formy aktywności – każdy pomysł jest dobry! 

 



Kto? 

Europejski Tydzień Sportu ma umożliwić 
współpracę osób prywatnych, organów 
publicznych, ruchów sportowych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedstawicieli sektora prywatnego. 

 



Jak? 

Zgłoś wydarzenie do obchodów 
Europejskiego Tygodnia Sportu wypełniając 
formularz rejestracyjny na stronie 
www.etspolska.pl. 
 

Zyskasz tym samym prawo do używania 
logo #BeActive a Twoje wydarzenie stanie 
się częścią ogólnoeuropejskiego projektu. 

 

http://www.etspolska.pl/


ETS 2019 

Jako organizator wydarzenia zgłoszonego do 
obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu będziesz 
mieć szansę na zdobycie nagród w postaci 
zestawów gadżetów sportowych, bonów na zakup 
sprzętu sportowego oraz zaproszeń do udziału w 
konkursach i wydarzeniach organizowanych w 
Polsce i Europie. 

 



ETS 2019 

www.etspolska.pl 
 

Zapraszamy do przyłączenia się do 
kolejnych obchodów ETS 

23 - 30 września 2019 r. 
 

Kontakt: etspolska@msit.gov.pl 

 

  



Dziękuję za uwagę 

Marta Dyszyńska 
marta.dyszynska@msit.gov.pl 

tel. 22 2443 125 


