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W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (dalej: Program), realizowanego w la-
tach 2008–2012, wybudowano 2604 kompleksy boisk sportowych w 67% gmin. Każdy 
był dofinansowany ze  środków budżetu państwa, z którego przeznaczono na  ten cel 
łącznie 970 mln zł. Konieczne było więc zbadanie, jak są użytkowane te obiekty.

Program „Moje boisko – Orlik 2012”

Utrzymywanie przez gminy obiektów sportowych

ROBERT SASIN

W artykule przedstawiono najważniejsze 
wyniki kontroli1 utrzymywania orlików 
przez gminy, a także badania kwestiona-
riuszowego przeprowadzonego w 1686 jed-
nostkach samorządu terytorialnego (JST) 
na temat stanu technicznego obiektów, 
zatrudnienia animatorów oraz środków 
publicznych przeznaczonych na orliki2.

Podstawowe informacje o Programie

Podstawą prawną Programu był art. 42 
ust. 8 ustawy z 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu teryto-
rialnego3, a także wydane na jego pod-
stawie rozporządzenie Ministra Sportu 
i Turystyki4 z 6 kwietnia 2009 r. w spra-
wie dofinansowania z budżetu państwa 
zadań związanych z budową i remontami 

1 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Utrzymywanie�przez�gminy�obiektów�
wybudowanych�w�ramach�programu�„Moje�boisko�–�Orlik�2012”, nr ewid. P/17/024, Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, maj 2018 r.

2 Informacje pozyskano w trybie art. 29 ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524).
3 Dz.U z 2018 poz. 1530, t.j.
4 Dalej: Minister.
5 Dz.U. nr 56 poz. 463.

obiektów sportowych oraz rozwijaniem 
sportu5. 

Głównymi celami było:
 • udostępnienie dzieciom i młodzieży no-

woczesnej infrastruktury sportowej w celu 
aktywnego uprawiania sportu i rozwoju 
fizycznego pod okiem trenera – animatora;

 • popularyzacja aktywnego stylu życia, 
a więc rodzinnych zawodów sportowych, 
weekendów ze sportem i turystyką.

Adresatami Programu były samorządy, 
które aplikowały o udział w nim do mini-
stra. Wniosek był wcześniej zaopiniowany 
przez właściwego terytorialnie marszałka 
województwa. 

Jednostki samorządu terytorialne-
go – ja ko inwestor – były odpowiedzial-
ne za przeprowadzenie postępowania 
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przetargowego, mającego na celu wyło-
nienie wykonawcy robót budowlanych. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki wspoma-
gało JST w procesie przygotowania inwe-
stycji do realizacji, udostępniając im nieod-
płatnie typowy projekt architektoniczny, 
wymagający jedynie adaptacji do warun-
ków miejscowych oraz wzór specyfikacji 
przetargowej.

Inwestycje obejmowały ogólnodostępne 
i nieodpłatne obiekty sportowe, w skład 
których wchodziły:

 • boisko piłkarskie;
 • boisko wielofunkcyjne;
 • zaplecze sanitarno-szatniowe obejmujące 

magazyn sprzętu, szatnie, zespół higienicz-
no-sanitarny, pomieszczenie gospodarza 
obiektu i trenera środowiskowego;

 • oświetlenie kompleksu boisk.
Ponadto, zgodnie z wytycznymi Progra-

mu, obiekty powstawać miały w miejscach 
bezpiecznych i dobrze skomunikowanych, 
wyposażonych w niezbędną infrastrukturę 
towarzyszącą. W większości przypadków, 
kompleksy boisk zlokalizowane zostały 
w pobliżu szkół, wzbogacając tym samym 
ofertę zajęć, prowadzonych w ramach wy-
chowania fizycznego.

Samorządy biorące udział w programie 
zobowiązały się w umowach z MSiT, że:
1. Po oddaniu obiektu do użytkowania 
utrzymają go na właściwym poziomie 
technicznym i zapewnią na ten cel nie-
zbędne środki finansowe. 
2. Obiekt będzie użytkowany zgodnie 
z przeznaczeniem. 
3. Zatrudnią trenera środowiskowego 
na okres nie krótszy niż 10 lat po odda-
niu obiektu do użytkowania. 
4. Obiekt będzie ogólnodostępny i korzy-
stanie z niego będzie bezpłatne. 

Podstawą ukształtowania umowy o dofi-
nansowanie budowy orlików było wymie-
nione rozporządzenie Ministra z 2009 r. 
oraz warunki Programu.

Nowo powstałe obiekty nie tylko po-
zwalają na rekreacyjne uprawianie rożnych 
sportów, ale też sprawdzają się jako infra-
strukturalna baza szkolenia młodych spor-
towców. Realizując Program, umożliwio-
no społecznościom lokalnym, szczególnie 
tym z terenów gmin wiejskich, korzystanie 
z nieosiągalnej dotychczas infrastruktury, 
pozwalającej na kompleksowy rozwój fi-
zyczny. Nierzadko spotykane uprzednio 
boiska asfaltowe lub żwirowe zastąpiono 
boiskami ze sztuczną nawierzchnią trawiastą 
lub elastyczną i bezpieczną nawierzchnią 
poliuretanową. Dzięki Programowi wyłą-
czono z eksploatacji większość rodzajów 
nawierzchni boisk sprzyjających kontuzjom. 
W wielu miejscowościach orlik stał się cen-
tralnym elementem lokalnego krajobrazu, 
wokół którego skupia się życie społeczne, 
a nierzadko jest on jedynym nowoczesnym 
obiektem użyteczności publicznej. Stale po-
szerza się też wachlarz funkcji spełnianych 
przez te obiekty względem użytkowników, 
bowiem nie są to już jedynie funkcje spor-
towe, ale też wychowawcze. Zatrudnienie 
w kompleksach wykwalifikowanych ani-
matorów, organizujących zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą oraz zapewniających wsparcie 
wszystkim grupom społecznym i wiekowym 
korzystającym z boisk, powinno spowodo-
wać, że obiekty te będą wykorzystywane 
w maksymalnym stopniu. Ponadto obecność 
animatorów w obiektach sportowych po-
winna stanowić gwarancję ich bezpiecznego 
funkcjonowania oraz właściwego wsparcia 
merytorycznego ich użytkowników w cza-
sie podejmowanej aktywności fizycznej.
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Nowoczesne kompleksy boisk sporto-
wych, wybudowane w ramach Programu 
funkcjonują w 1664 spośród 2479 polskich 
gmin, co stanowi nieco ponad 67% ich ogól-
nej liczby. W wielu przypadkach samo-
rządy posiadają na swym terenie więcej 
niż jeden obiekt tego typu, w związku 
z czym liczba kompleksów boisk, przewyż-
szająca łączną liczbę gmin, nie przesądza 
o tym, że orlik jest zlokalizowany w każdej 
z nich. Szczegółowe dane na temat realiza-
cji Programu w poszczególnych wojewódz-
twach przedstawiają rysunki na s. 133.

Najważniejsze ustalenia kontroli
Wybudowane obiekty

W latach 2013–2017 gminy6 w dostatecz-
nym stopniu utrzymywały obiekty wybu-
dowane w ramach Programu. Zbadano, 
czy właściciele utrzymywali orliki w od-
powiednim stanie technicznym7 i czy za-
chowano ich funkcjonalność. Stwierdzono, 
że stan nawierzchni skontrolowanych 
obiektów, poza jednym, umożliwiał ko-
rzystanie z nich. Zdaniem NIK problemem 
pozostawało dostosowanie zaplecza sani-
tarno-szatniowego do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych – 20% obiektów nie spełniało 
tych wymagań. Ponadto połowa skontrolo-
wanych gmin nie przeprowadzała obowiąz-
kowych okresowych badań kompleksów, 
co świadczy o ograniczonym monitorowa-
niu ich stanu technicznego. Również wyniki 
badań kwestionariuszowych na podstawie 

6 Uczestnikami programu (inwestorami) były również powiaty, jednakże niniejsza kontrola obejmowała tylko gminy.
7 Przyjęto, że „właściwy poziom” stanu technicznego orlików jest zgodny z przepisami rozdziału 6 ustawy 

z 7.7.1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”).
8 Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku (8.12.2017 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wy-

dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku zarejestrował zmianę nazwy na Fundacja Orły 
Sportu). Dalej: „Fundacja”.

odpowiedzi z 1686 gmin i powiatów wska-
zują, że 11,3% obiektów nie posiadało od-
powiedniego zaplecza dla osób niepeł-
nosprawnych, a obowiązkowych badań 
okresowych obiektów nie przeprowadzi-
ło 20% jednostek samorządu terytorial-
nego. Minister Sportu i Turystyki, pomi-
mo posiadania odpowiednich uprawnień, 
nie nadzorował realizacji przez samorządy 
zobowiązań w tym zakresie.

NIK pozytywnie oceniła zatrudnienie 
we wszystkich skontrolowanych gminach 
odpowiednio przygotowanych animatorów, 
jak również zapewnienie bezpłatnego i nie-
ograniczonego dostępu do obiektów wybu-
dowanych w ramach Programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”. Środki na zatrudnienie anima-
torów pochodziły z dwóch ogólnopolskich 
projektów „Animator – Moje Boisko – Orlik 
2012” (AMBO) oraz „Lokalny Animator 
Sportu”(LAS), których operatorami w la-
tach 2013–2016 byli kolejno Zarząd Główny 
Szkolnego Związku Sportowego i Fundacja 
Roz woju Kultury Fizycznej8. 

W ocenie NIK, nadzór Ministra nad re-
alizacją zadań przez tych operatorów był 
nieskuteczny. Minister, pomimo wystą-
pienia nieprawidłowości polegających 
na zawyżeniu kosztów wynagrodzeń osób 
obsługujących projekt „Animator – Moje 
Boisko – Orlik 2012” w 2013 r., nie wymagał 
od Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego składania raportów cząstko-
wych z realizacji zadania oraz ostatecznie 
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Rysunek 1. Liczba kompleksów boisk sportowych (orlików) w poszczególnych województwach

Źródło: NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w samorządach.
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zatwierdził rozliczenie projektu. Fundacja 
w latach 2014–2016 nieprawidłowo wy-
datkowała środki w wysokości 0,9 mln zł, 
uzyskane z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (dalej FRKF). Nieprawidłowości 
polegały na wykorzystaniu dotacji niezgod-
nie z przeznaczeniem, naruszeniu przepi-
sów Prawa zamówień publicznych oraz nie-
gospodarnym wydatkowaniu środków 
na scenariusze radiowe, które nie zostały 
wykorzystane. Ponadto Minister w maju 
2017 r. udzielił Fundacji dodatkowej dotacji 
na kwotę 1,6 mln zł, pomimo posiadania 
wyników kontroli resortowej o nieprawi-
dłowościach w wydatkowaniu środków pu-
blicznych. NIK zwraca uwagę, że w przy-
padku Fundacji, na podstawie jej statutu, 
Minister posiadał dodatkowe uprawnienia 
właścicielskie, które nie zapobiegły wystą-
pieniu nieprawidłowości.

NIK pozytywnie oceniła wzmocnienie 
przez Ministra Sportu i Turystyki nadzo-
ru nad Fundacją w roku 2017, w szczegól-
ności przez bieżący monitoring i ocenę 
jej działań, dokonanie zmian w Zarządzie, 
a także plany obowiązkowej kontroli re-
alizacji projektu w 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
kontrole w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
Fundacji z siedzibą w Pucku oraz 15 gmi-
nach z pięciu województw o najwyższej 
liczbie orlików: wielkopolskim, mazowiec-
kim, kujawsko-pomorskim, małopolskim 

9 Dotyczy czternastu z piętnastu kontrolowanych obiektów.
10 Wynikało to z zastosowania do budowy boisk nieodpowiednich materiałów oraz wybudowania instalacji 

drenażowej niezgodnie z zasadami. Konsekwencją było podmakanie boisk oraz degradacja ich podbudowy 
i nawierzchni w stopniu całkowicie uniemożliwiającym korzystanie z boiska wielofunkcyjnego oraz powodu-
jącym utrudnienia w wykorzystywaniu boiska do piłki nożnej.

11 Odpowiedzi dotyczyły 1666 orlików. Nie otrzymano informacji na temat 23 obiektów spośród 1689.
12 W jednym przypadku obiekt został rozebrany z uwagi na jego zły stan techniczny.

oraz dolnośląskim. Kontrolą objęto lata 
2013–2017 (do 16 października 2017 r.).

Inwestycje zrealizowane w skontrolo-
wanych gminach był zgodne z wytycz-
nymi Programu. Stan techniczny zdecy-
dowanej większości (14) skontrolowa-
nych orlików był na dobrym poziomie9, 
choć były wśród nich wymagające poprawy 
niektórych elementów. W jednym przy-
padku stan obiektu uniemożliwiał korzy-
stanie z boiska wielofunkcyjnego oraz po-
wodował utrudnienia w wykorzystywaniu 
boiska do piłki nożnej10. 

Informacje uzyskane na podstawie bada-
nia kwestionariuszowego przeprowadzo-
nego przez NIK w samorządach wskazują, 
że – w opinii JST – stan techniczny orlików11, 
w 60% (999) obiektów był dobry ze ślada-
mi użytkowania wymagającymi naprawy, 
w 37,5% (625) był bardzo dobry, a 2,5% 
(42) obiektów miało zły stan techniczny12. 

W przypadku ośmiu skontrolowanych 
gmin, w obiektach nie przeprowadzono okre-
sowych (rocznych lub pięcioletnich) obo-
wiązkowych kontroli stanu technicznego, 
co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt. 
1-2 Prawa budowlanego. Ponadto, w przypad-
ku pięciu orlików nierzetelnie prowadzono 
lub w ogóle nie prowadzono książki obiektu. 
Powyższe czyny są wykroczeniami określo-
nymi w art. 93 pkt 8-9 Prawa budowlanego. 

Natomiast z badania kwestionariu-
szowego wynika, że w latach 2013–2017 
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większość samorządów (883 z 1099, 
tj. 80,3%) poddała orliki kontrolom i in-
spekcjom. W 25 wypadkach (2,8%) kon-
trole wykazały, że obiekty mogą zagrażać 
życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu, mieniu, 
bądź środowisku, lub że powodują oszpece-
nie otoczenia. W 216 samorządach (19,7%) 
nie przeprowadzano żadnej kontroli ani in-
spekcji. Brak systematycznego monitoro-
wania stanu technicznego orlików może 
powodować, że w przypadku jego pogor-
szenia się samorządy nie będą w stanie po-
dejmować skutecznych i szybkich działań.

W trakcie kontroli, w trzech przypad-
kach stwierdzono, że zaplecze sanitarno-
-szatniowe nie było dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, w szcze-
gólności poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 

Natomiast w badaniu kwestionariu-
szowym 146 samorządów (tj. 13,3% JST 
z orlikiem) przyznało, że ich obiekty (łącz-
nie 191, tj. 11,3% objętych badaniem) nie 

są dostosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne.

W sześciu spośród ośmiu gmin, w których 
zarządzanie orlikiem powierzono wyzna-
czonemu zarządcy, stwierdzono nieprawi-
dłowości (np. w gminach Dziadowa Kłoda 
oraz Dobroszyce nie przeprowadzano wy-
maganych Prawem budowlanym obowiąz-
kowych kontroli stanu technicznego, nie za-
łożono też książki obiektu budowlanego).

We wszystkich gminach objętych kon-
trolą kompleksy orlików były ogólnodo-
stępne, korzystanie – bezpłatne i wyko-
rzystywano je zgodnie z przeznaczeniem, 
tj. do uprawiania sportu przez dzieci i mło-
dzież oraz dorosłych. Niektóre samo rządy 
organizowały tam, oprócz gier zespoło-
wych (piłka nożna, koszykówka, siatków-
ka), również inne zajęcia, np. fitness.

Natomiast wyniki badania kwestiona-
riuszowego wskazują, że tylko w czterech 
orlikach (0,24%) wymagano uiszczenia 
opłaty za wstęp.

Rysunek 3. Stan techniczny kompleksów boisk sportowych (orlików) według wyników badania 
kwestionariuszowego NIK

Źródło: NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w JST.
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W czasie roku szkolnego orliki były naj-
częściej udostępniane od 8.00, przy czym 
w godzinach lekcyjnych korzystali z nich 
uczniowie okolicznych szkół. Po zajęciach 
były dostępne (najczęściej pod warunkiem 
wcześniejszej rezerwacji) dla wszystkich 
chętnych (zazwyczaj do 22.00). W czasie 
wakacji oraz weekendów orliki były otwie-
rane pomiędzy 9.00 a 12.00, zaś zamy-
kane o godz. 22.00 (niekiedy o 21.00). 
W okresie jesienno-zimowym (listopad-
-luty, względnie grudzień-marzec) korzy-
stanie z obiektu było utrudnione lub nie-
możliwie ze względu na brak animatora. 
Warunki korzystania zostały określone 
w stosownych regulaminach.

Szacunkowa (obliczona przez NIK) licz-
ba korzystających z orlików to: w 2014 
ok. 27 mln wejść, w 2015 ok. 35 mln, 
w  2016  r. ok. 20  mln13, a  w  2017  r. 
ok. 17 mln wejść. Były to głównie dzieci 
w różnych grupach wiekowych.

Spadek liczby wejść do orlików w la-
tach 2016–2017, według wyjaśnień ogól-
nopolskiego operatora projektu „Lokalny 
Animator Sportu”, może wynikać z tego, 
że w tych latach brano pod uwagę wyłącznie 
wejścia na zajęcia prowadzone przez ani-
matorów sportu, zaś w latach 2014–2015 
również osoby, które korzystały z boisk 
poza pracą animatora (np. klub sportowy 
lub grupy z własnym trenerem). Ponadto 
ujemny wpływ na frekwencję może mieć 
mniejsza liczba imprez o charakterze ogól-
nopolskim oraz niż demograficzny – liczba 
osób z roczników potencjalnie najliczniej 
korzystających z zajęć w tych obiektach 

13 Dane za 2016 r. ze względu na budowę systemu informatycznego są niepełne.

urodzonych po roku 1984 systematycz-
nie maleje (dla przykładu w 1984 roku 
w Polsce było 700 tys. urodzeń, w roku 
2011 – tylko 388 tys. urodzeń).

W czternastu orlikach, na piętnaście 
skontrolowanych, zatrudniano trenerów 
(animatorów organizujących zajęcia spor-
towe służące upowszechnieniu zajęć fi-
zycznych/zdrowego stylu życia). W co trze-
cim zatrudniano po dwóch animatorów. 
Wysokość dofinansowania ze środków 
gminy do wynagrodzenia animatora wy-
nosiła minimum 1000 zł brutto (1100 zł 
brutto od 2017 r.) przy zatrudnieniu jednej 
osoby, względnie 500 zł/550 zł przy dwóch. 
Animatorzy byli zazwyczaj zatrudnieni 
na umowach zlecenia przez dziewięć-dzie-
sięć miesięcy w roku. Wszyscy zatrudnieni 
w kompleksach orlik objętych kontrolą NIK 
posiadali niezbędne do tej pracy kwalifi-
kacje (nauczyciela wychowania fizycznego 
lub trenera, lub instruktora sportu). 

Natomiast wyniki badania kwestionariu-
szowego wykazały, że 2481 spośród 2535 
(tj. 97,9%) animatorów zatrudnionych w ba-
danych JST posiadało niezbędne kwalifikacje. 

Umowa zlecenia była najczęstszą formą 
zatrudnienia animatora w skontrolowanych 
orlikach – zwykle na okres dziewięciu-
-dziesięciu miesięcy – 10 gmin. Na pod-
stawie umów o pracę na czas nieokreślony 
zatrudniano mniej animatorów – w trzech 
gminach (z czego w dwóch na pełny etat, 
a w jednym na 1/2 etatu) oraz umów 
o pracę na czas określony poniżej jedne-
go roku – dwa przypadki zatrudnienia ani-
matora w wymiarze pełnego etatu. 
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W dziewięciu gminach naboru na sta-
nowiska animatorów dokonano w formie 
otwartego konkursu/postępowania rekru-
tacyjnego, ogłoszonego na stronie interne-
towej gminy, a także stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 
W sześciu JST – z uwagi na brak chętnych 
– wyboru dokonano z pominięciem pro-
cedury konkursowej. 

Gminy objęte kontrolą prawidłowo pla-
nowały i wydatkowały środki finansowe 
wystarczające na bieżące utrzymanie orli-
ków, w tym na wynagrodzenia animatorów. 

W gminach objętych kontrolą wykonaw-
cy udzielili pięcioletniego okresu gwarancji 
na orliki. W trzech jednostkach stwierdzo-
no14, że nie wyegzekwowano od wykonawcy 
praw wynikających z gwarancji, z tytułu wad 
boisk sportowych powstałych wskutek nie-
właściwego wykonania robót budowlanych. 

Z badania kwestionariuszowego wyni-
ka, że w przypadku 754 orlików (tj. 44,6% 
obiektów objętych badaniem) korzystano 
z uprawnień wynikających z udzielonych 
gwarancji i rękojmi15. 

Wykonawcy obiektów w 663 (87,9%) 
przypadkach wywiązali się z zobowiązań 
wynikających z gwarancji. W sytuacji, 
gdy wykonawcy nie wykonali zobowiązań 
gwarancyjnych, w przypadku 74 obiektów 
(9,8%) samorządy podjęły kroki prawne, 
natomiast w 17 (2,3%) zaniechano docho-
dzenia roszczeń z gwarancji. 

14 Dotyczy gmin Biskupice, Murowana Goślina oraz Jabłonna.
15 Dotyczyło to 534 JST, tj. 48,6% objętych badaniem kwestionariuszowym.
16 Środki te były przeznaczone m.in. na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez zwiększenie ich aktywno-

ści ruchowej, wyrównywanie szans w dostępie do sportu, a także wykorzystanie infrastruktury sportowej 
powstałej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W 2017 r. wprowadzono w projekcie „Lokalny 
Animator Sportu” zmiany polegające m.in. na promowaniu najbardziej aktywnych animatorów oraz wzroście 
ich wynagrodzenia o 10% (do 1100 zł brutto miesięcznie).

Minister, pomimo wydatkowania ze 
środków budżetu państwa prawie 1 mld zł 
na zadania związane z realizacją programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”, nie monitoro-
wał realizacji zawartych w umowach zobo-
wiązań JST. Odnosiło się to do utrzymania 
przez jednostki samorządu terytorialnego 
obiektów na właściwym poziomie technicz-
nym i zapewnienia na ten cel niezbędnych 
środków finansowych, użytkowania obiek-
tów zgodnie z przeznaczeniem, zatrudnienia 
trenera środowiskowego, a także ogólnego 
i bezpłatnego dostępu oraz możliwości ko-
rzystania z obiektów. Minister nie dyspo-
nował także danymi na temat wszystkich 
szacunkowych potrzeb dotyczących mo-
dernizacji orlików i liczby obiektów, któ-
rych to dotyczy. Samorządy zainteresowane 
przeprowadzeniem modernizacji wybudo-
wanego orlika, mogły składać do Ministra 
wnioski o dofinansowanie takiego zadania 
w ramach programu modernizacji infra-
struktury sportowej. Z możliwości tej sko-
rzystały trzy gminy, które od 2013 r. otrzy-
mały z FRKF łącznie 1346,5 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą, Minister 
Sportu i Turystyki dofinansował ze środ-
ków FRKF projekty: „Animator – Moje 
Boisko – Orlik 2012” (w latach 2013–2015) 
oraz „Lokalny Animator Sportu” (lata 
2016–2017). Łącz nie na oba wyżej wymie-
nione projekty wydatkowano, do czasu za-
kończenia kontroli, kwotę 105 805,5 tys. zł16. 
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Konkursy na dofinansowanie tych projek-
tów zostały przeprowadzone zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Dofinansowanie 
otrzymały podmioty, które spełniały wa-
runki konkursowe i uzyskały największą 
liczbę punktów. Ogłoszenie o konkursie 
oraz wyniki zamieszczono na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa. 

Minister dofinansował również z FRKF 
ogólnopolskie imprezy sportowe organi-
zowane na orlikach, w tym m.in.: Turniej 
Orlika o Puchar Premiera (łączne wydat-
ki w kontrolowanym okresie wyniosły 
8800 tys. zł); Turniej Orlika Basketmania 
(2100 tys. zł); Turniej Orlika Volleymania 
(1990 tys. zł) oraz Turniej Szczypiorniak 
na Orlikach (1900 tys. zł).

W latach 2013–2016 Minister nie za-
pewnił skutecznego nadzoru nad realizacją 
przez ogólnopolskiego operatora projek-
tów17: „Animator – Moje Boisko – Orlik 
2012” oraz „Lokalny Animator Sportu”. 
W zakresie wydatkowania środków pu-
blicznych ograniczano się faktycznie do 
zatwierdzania składanych przez wymie-
nione podmioty sprawozdań (rozliczeń 
dotacji). Od 2017 r. Minister podjął dodat-
kowe działania dla wzmocnienia nadzoru 
nad wydawaniem środków w ramach pro-
jektu „Lokalny Animator Sportu”. Wpro-
wadzono bieżący monitoring i ocenę dzia-
łań Fundacji.

17 W 2013 r. był to Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, a w latach 2014–2016 – Fundacja Rozwoju 
Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku.

18 Zwrot powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, tj. od 23.2.2017wraz z odset-
kami liczonymi od dnia przekazania dotacji (12.4.2016), jednakże Fundacja, do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych w MSiT, tj. 15.9.2017, nie dokonała zwrotu środków.

19 Kwota dodatkowej dotacji stanowiła 1,7% łącznej kwoty wydatków przeznaczonych na projekt „Animator 
– Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu” w kontrolowanym okresie.

W okresie 2013–2016 nie weryfiko-
wano złożonych rozliczeń z udzielonych 
dotacji na powyższe projekty z zapisami 
dokumentów źródłowych, w tym po-
chodzących z  ewidencji księgowej 
Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego – za 2013 r. oraz Fundacji 
z siedzibą w Pucku – za lata 2014–2016. 
Spowodowało to, że Minister nierzetel-
nie zatwierdził sprawozdania rozliczające 
zadanie za 2013 r. oraz 2014 r., ponieważ 
zawierały one wydatki dotyczące wyna-
grodzeń osób obsługujących zadanie nie-
zgodne z warunkami umowy o dofinan-
sowanie projektów. 

Minister przyjął w całości sprawozda-
nia merytoryczne i rzeczowo-finansowe 
rozliczające dotacje na projekt „Anima-
tor – Moje Boisko – Orlik 2012” za lata 
2013–2015, zaś sprawozdanie Fundacji 
z siedzibą w Pucku, rozliczające dotację 
na dofinansowanie projektu „Lokalny 
Animator Sportu” w 2016 r. przyjął w czę-
ści finansowej na kwotę 21 410,9 tys. zł, 
przypisując do zwrotu kwotę 1589,1 tys. zł 
z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem18. 

Minister Sportu i Turystyki 23 maja 
2017 r. udzielił Fundacji z siedzibą w Pu-
cku dodatkowej dotacji w wysokości 
1 625,1 tys. zł19 na projekt „Lokalny 
Animator Sportu” (wcześniej, 7 lute-
go 2017 r., przyznano 15 197,4 tys. zł), 



Nr 6/listopad-grudzień/2018 139 

Program „Moje boisko – Orlik 2012”   kontrola i audyt

pomimo że w marcu 2017 r. pracownicy 
MSiT zakończyli kontrolę w tej jednostce. 
Wyniki kontroli wskazywały na nieprawi-
dłowości przy wydatkowaniu środków pu-
blicznych w 2016 r. na kwotę 1760,4 tys. zł, 
i dotyczyły finansowania w nadmiernej 
wysokości lub niezgodnie z warunkami 
umowy o dofinansowanie kosztów pro-
mocji oraz wynagrodzeń (pracowników 
Fundacji, wykładowców, koordynatorów 
lokalnych). 

Izba zauważała, że na dysponencie 
Funduszu, którym jest Minister Sportu 
i Turystyki, ciążą obowiązki dotyczące 
zasad gospodarowania środkami publicz-
nymi. Dlatego Minister, przy udzielaniu 
dodatkowej dotacji, powinien w szczegól-
ności wziąć pod uwagę wyniki kontroli 
resortowej przeprowadzonej w Fundacji, 
w tym stwierdzone nieprawidłowości 
oraz ocenić ryzyko ich wystąpienia w przy-
szłości. Nie została jednak wykonana rze-
telna ocena w tym względzie.

W latach 2014–2017 (I półrocze) Fun-
dacja zrealizowała zadania w ramach głów-
nego celu dwóch projektów „Animator 
– Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Lokalny 
Animator Sportu”, tj. promocję aktyw-
ności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Fundacja zapewniła dofinansowanie wy-
nagrodzeń animatorów zajęć na boiskach 
wybudowanych w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” oraz prawidłowo 
wdrożyła w 2017 r. zmiany w realizowanym 

20 1,5% dotacji na realizację AMBO i LAS w okresie objętym kontrolą.
21 W tym: nagród w konkursie na Animatora�Roku�2014, pierwszej części dzieła pt. Ogólnopolskie�badanie�

jakościowe�6�grup�społecznych w ramach programu AMBO, zakupu czasu antenowego na potrzeby emisji 
ogłoszeń radiowej kampanii reklamowej do projektu Rodzinne�Igrzyska�na�Orlikach w 2015 r., pracy badaw-
czej pt. Ogólnopolskie�badanie�jakościowe�boisk�Orlik, które�nie�są�objęte�AMBO; badania ewaluacyjnego 
realizacji programu AMBO w 2014 r., rozbudowy portalu <naszorlik.pl>.

programie LAS, dotyczące wzrostu o 10% 
wynagrodzeń z dofinasowania otrzyma-
nego z FRKF. Fundacja prowadziła rów-
nież monitoring realizacji wymienionych 
programów oraz ich ewaluację.

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 
z siedzibą w Pucku, w latach 2014–2016 
nieprawidłowo wydatkowała część środ-
ków dotacji otrzymanej na realizację 
projektów AMBO i LAS. Stwierdzone 
przez NIK nieprawidłowości na kwotę 
923,5 tys. zł20 dotyczyły w szczególności:
1. Wykorzystania środków dotacji niezgod-
nie z umowami zawartymi z Ministrem 
na dofinansowanie wspomnianych pro-
jektów, w tym:

 • nie udokumentowano protokołami od-
bioru, pomimo wymogu wynikającego 
z umów zawartych przez Fundację z wy-
konawcami, wykonania usług i dostaw 
o wartości 352,1 tys. zł21;

 • 14 dowodów dokumentujących wydat-
ki w 2014 r. na kwotę 258,3 tys. zł i dwa 
dowody z 2015 r., na kwotę 9,0 tys. zł, 
nie zawierały sposobu ich ujęcia w księgach 
rachunkowych (brak dekretacji);

 • Fundacja w 2014 r. bez wymaganej zgody 
MSiT wydała na podróże służbowe kwotę 
o 1,6 tys. zł wyższą, niż została zaplano-
wana (30,4 tys. zł);

 • Fundacja, z naruszeniem § 16 ust. 2 
umowy z MSiT z 26 lutego 2015 r., udzieliła 
pięciu zamówień na kwotę 139,8 tys. zł, 
w  stosunku do  których, ze względu 



140 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Robert Sasin

na wartość, nie miała obowiązku stosowa-
nia ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych22;

 • niezasadnie sfinansowano całe wyna-
grodzenie Zarządu Fundacji (182,1 tys. zł) 
w okresie od lutego do grudnia 2016 r. z do-
tacji na projekt LAS.
2. Naruszenia przepisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności:

 • Fundacja przekazała zaproszenie 
do składania ofert do dwóch zamiast 
do co najmniej pięciu wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego, w trybie zapytania o cenę, 
na dostawę odzieży promocyjnej na po-
trzeby projektu LAS23 (wydatek w wy-
sokości 392 tys. zł);

 • nierzetelnie oszacowano przedmiot za-
mówienia, którego podstawę stanowiła 
wyłącznie kalkulacja cenowa wykonana 
w 2014 r. przez późniejszego wykonaw-
cę zlecenia (123,4 tys. zł); oszacowanie 
przedmiotu zamówienia na podstawie 
jednej tylko oferty nie było miarodajne 
dla ustalenia ceny rynkowej, zwłaszcza 
gdy był to późniejszy wykonawca zamó-
wienia;

 • Fundacja udzieliła w roku 2016 zamó-
wienia na najem czterech pojazdów z po-
minięciem ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych, mimo iż łączna wartość usługi 
(w 25-miesięcznym okresie, na który za-
warto cztery umowy) wyniosła 252,2 tys. zł 
brutto (205 tys. zł netto, co stanowi rów-
nowartość 49,1 tys. euro), tj. powyżej 
kwoty 30 tys. euro , która jest maksymalną 
kwotą dla zamówień z pominięciem upzp. 

22 Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.
23 Było to 3600 szt. koszulek t-shirt, 3600 szt. kurtek i 60 szt. koszulek polo.

W 2016 r. wydatkowano na ten cel 115,1 
tys. zł brutto z dotacji LAS.

3. Niecelowego wydatkowania środ-
ków w wysokości 29,6 tys. zł na scena-
riusze radiowe w związku z organizacją 
wydarzenia „Rodzinne Igrzyska na Or-
likach”; spoty wykonano na podstawie 
umowy, w ramach której opracowano 
również – na potrzeby tego wydarzenia 
– oprawy graficzne banerów oraz projekty 
plakatu i dyplomu.

Ponadto, Zarząd Fundacji do czasu kon-
troli NIK nie podjął dochodzenia rosz-
czeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
jak i odszkodowania na zasadach ogólnych 
przeciwko kontrahentowi, w związku z nie-
należytym wykonaniem umowy z 2 marca 
2015 r. o wykonanie projektu (rozbudowa 
portalu naszorlik.pl).

Uwagi i wnioski
Na podstawie wyników kontroli wska-
zano na potrzebę podjęcia stosownych 
działań przez Ministra Sportu i Turystyki, 
który zdaniem NIK powinien:

 • monitorować sposób wywiązywania się 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go ze zobowiązań podjętych przy realiza-
cji inwestycji w ramach programu „Moje  
Boisko – Orlik 2012”;

 • zwiększyć nadzór nad realizacją zadań 
dofinansowywanych ze środków FRKF, 
w szczególności realizowanych w danym 
roku przez operatora zadania „Lokalny 
Animator Sportu”.

Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowe-
go utrzymywania obiektów wybudowanych 
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w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, burmistrzowie i wójtowie powinni:

 • przeprowadzać okresowe obowiązkowe 
kontrole stanu technicznego orlików wyni-
kające z Prawa budowlanego oraz poprawić 
stan techniczny wadliwych elementów 
obiektów;

 • zwiększyć nadzór nad zarządcą orlika;
 • dostosować zaplecze sanitarne oraz szat-

nie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania po kontroli NIK
Gminy poinformowały NIK o przepro-
wadzeniu okresowych obowiązkowych 
kontroli stanu technicznego orlików (sześć 
przypadków), zapewniły o poprawie-
niu stanu technicznego wadliwych ele-
mentów obiektów (cztery przypadki), 
a także zwiększyły nadzór nad zarządcą 
orlika (pięć przypadków). Podjęto rów-
nież działania w celu dostosowania zaplecza 
sanitarnego oraz szatni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (trzy przypadki).

Ministerstwo Sportu i Turystyki za-
komunikowało Izbie o podjęciu próby 
opracowania modelu systemu kontro-
li/monitoringu, który zapewni efek-
tywność weryfikacji wywiązywania się 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go ze zobowiązań wskazanych w umo-
wach dotacji. Dodatkowo, w  MSiT 
podjęto działania w  celu zwiększe-
nia nadzoru nad realizacją programu 
„Lokalny Animator Sportu” w 2018 r., 

jak również w odniesieniu do umów do-
tacyjnych zawieranych przez Departament 
Sportu dla Wszystkich. Ponadto, Mini-
sterstwo weźmie pod uwagę wyniki kon-
troli przeprowadzonych u wnioskodawców 
przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
dofinansowania.

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 
z siedzibą w Pucku (obecna nazwa: Fun-
dacja Orły Sportu) podjęła się aktualizacji 
polityki rachunkowości w zakresie klasy-
fikowania zdarzeń dotyczących dotacji. 
Zintensyfikowano też działania służące 
dochodzeniu roszczeń od kontrahenta, 
w związku z nienależytym wykonaniem 
umowy (rozbudowa portalu naszorlik.pl). 
Ponadto, podjęto działania w celu dokony-
wania wydatków z dotacji w sposób celo-
wy, zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych oraz zawar-
tymi umowami, wdrażając nowe mechani-
zmy kontrolne. Ponadto, ustalono wysokość 
wydatków poniesionych w 2016 r. na wyna-
grodzenie członka zarządu w części odpo-
wiadającej realizacji zadań niezwiązanych 
z projektem LAS, aby dokonać ich zwrotu 
jako środków wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem.

dr ROBERT SASIN
Departament Nauki, Oświaty  
i Dziedzictwa Narodowego NIK

Słowa kluczowe: orliki, program, kompleksy boisk, obiekty sportowe, gminy, JST

Key words: My playground – Orlik 2012 programme, complexes of sports fields (orliki), sports 
facilities, municipalities, local government




