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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec 

Marcin Ratułowski – Wójt Gminy od 23 listopada 2018 r. Wcześniej Wójtem Gminy 
był Józef Babicz, od 9 grudnia 2014 r. 

 

 
1. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Programu inwestycji o szczególnym 

znaczeniu dla sportu. 
2. Wykorzystanie obiektów sportowych na potrzeby sportu wyczynowego 

i organizację wyczynowych zawodów sportowych.  
 
 

Lata 2015 – 2020 (do dnia 06 listopada 2020 r.) 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

Łukasz Chudzik, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/126/2020 z 13 sierpnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Gmina Czarny Dunajec (Gmina) zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach 
Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 20173 dotyczące 
budowy skoczni narciarskich HS16 i HS30 w Chochołowie4 dofinansowane przez 
Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej5. 
Udzielone dofinansowanie na realizację inwestycji zostało rozliczone terminowo, 
a proces budowy obiektu przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane6. Zamówień publicznych udzielono zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych (jedno zamówienie) oraz wewnętrznymi regulacjami (cztery 
zamówienia).  

Zrealizowana inwestycja była wykorzystywana na potrzeby sportu wyczynowego 
oraz organizację zawodów sportowych. W celu efektywnego wykorzystania obiektu 
Gmina oddała go w zarządzanie lokalnemu klubowi sportowemu, który prowadził na 
skoczniach treningi dla swoich członków (dzieci), udostępniał skocznie dla innych 
klubów sportowych z całej Polski oraz zorganizował sześć ogólnopolskich zawodów 
sportowych dla dzieci. Skocznie narciarskie były utrzymane w dobrym stanie 
technicznym oraz posiadały regulamin obiektu zapewniający bezpieczne korzystanie 
z obiektu.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

 rozliczenia ze środków FRKF wydatku poniesionego przed 1 stycznia 2017 r. 
w kwocie 21 615,48 zł (0,84% wykorzystanej dotacji), co było niezgodne 
z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Programem inwestycji; 

 nierzetelnego zaewidencjonowania wydatków inwestycji w 19 z 29 faktur na 
wyodrębnionych w związku z udzieloną dotacją kontach kosztowych; 

 niezałożenia i nieprowadzenia książki obiektu budowalnego, co stanowiło 
naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; oraz braku nadzoru nad 
realizacją  umowy dzierżawy skoczni narciarskich, w zakresie realizacji przez 
dzierżawcę KS Chochołów obowiązkowych przeglądów technicznych obiektu; 

 nieokreślenia w porozumieniu o współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim 
na korzystanie ze skoczni narciarskich, co najmniej 10-letniego okresu 
obowiązywania porozumienia.  

  

  

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
3  Dalej: Program inwestycji lub Program. 
4  Skocznie narciarskie HS16 i HS30 stanowią jeden obiekt sportowy przeznaczony do szkolenia sportowego 

dzieci. 
5  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – państwowy fundusz celowy utworzony na podstawie art. 86 ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, ze zm.), dalej: FRKF lub 
Fundusz. 

6  Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm. (dalej: ustawa Prawo budowalne). 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe  kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań inwestycyjnych o szczególnym znaczeniu 
dla sportu 

Gmina w ramach Programu Inwestycji w latach 2015–2020 (pierwsza połowa) 
podpisała jedną umowę nr 2017/0205/1113/SubA/DIS/S z dnia 21 września 2017 r. 
o dofinansowanie ze środków FRKF, budowy zespołu skoczni narciarskich HS16 
i HS30 w Chochołowie (umowa o dofinansowanie). Całkowita wartość zadania 
wynosiła 6 275,2 tys. zł, z czego kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 5 120,2 
tys. zł i stanowiła ją wartość netto poniesionych wydatków. Podatek VAT był 
wydatkiem niekwalifikowanym. Dofinansowanie z FRKF wyniosło 2 560 tys. zł, 
pozostała kwota 3 715,2 tys. zł pochodziła z środków własnych Gminy.  

Udział dofinansowania z FRKF w wysokości 2 560 tys. zł nie przekroczył 
dopuszczalnego limitu określonego w Programie inwestycji, tj. 50% wydatków 
kwalifikowanych kontrolowanego zadania inwestycyjnego i wyniósł 49,99%.   

(akta kontroli str. 63, 127-142, 285-290) 

Zadanie inwestycyjne dotyczyło budowy jednego obiektu sportowego, składającego 
się z dwóch skoczni narciarskich HS16 i HS30 wraz z budynkiem zaplecza 
w Chochołowie. 

Gmina zrealizowała budowę skoczni narciarskich w wymaganym w umowie 
o dofinansowane terminie, tj. do 31 października 2018 r. Potwierdzeniem 
zakończenia realizacji zadania była wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Targu decyzja nr 195/2018 z 12 października 2018 r. 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu z dniem 15 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 128, 298) 

Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową w związku z otrzymanym 
dofinansowaniem, kwoty udzielonej dotacji. Wszystkie wydatki pokrywane 
z dotacji były ewidencjonowane na wyodrębnionych kontach anali tycznych. 
Na koncie przychodowym 720-00 – „przychody z tytułu dochodów budżetowych” 
ewidencjonowano otrzymane w dwóch ratach, 600 tys. zł i 1 960 tys. zł środki 
dofinansowania. Wydatki ewidencjonowano na kontach kosztowych w następującym 
podziale, konto nr 080-154-1 - koszty kwalifikowane dotacja (konto – dotacja), 
nr 080-154-2 - koszty kwalifikowane wkład własny (konto - wkład własny), 080-154-3 
koszty niekwalifikowane (konto – koszty niekwalifikowane), 

 (akta kontroli str. 393-396, 402-411) 

Poniesione przez Gminę wydatki kwalifikowane, związane z budową skoczni 
narciarskich, nie dotyczyły zakupu ruchomego wyposażenia sportowego oraz 
kosztów wyposażenia służącego do utrzymania obiektu. Ponadto wydatki na 
elementy dodatkowe prowadzonej inwestycji, dotyczące zagospodarowania terenu 
w tym jego ogrodzenia, budowy parkingu, wyniosły 470 tys. zł, co stanowiło 9,18% 
wydatków kwalifikowanych i nie przekroczyły progu 10% ogółu wydatków 
kwalifikowanych określonego w Programie inwestycji.   

(akta kontroli str. 319-337) 

Do złożonego 4 grudnia 2018 r. wniosku o wypłatę dofinansowania Gmina dołączyła 
fakturę nr 00011/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. która zgodnie z umową 
o dofinansowanie i Programem inwestycji nie mogła być pokryta z środków 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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otrzymanej dotacji, ponieważ wydatek został poniesiony przed 1 stycznia 2017 r. 
(nieprawidłowość opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).   

(akta kontroli str. 164-166, 271-274) 

Do wszystkich faktur za zrealizowane roboty budowlane załączone były 
protokoły (częściowe, końcowe) odbioru robót, zatwierdzone przez kierownika 
budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Do faktur za wykonane usługi 
projektowe załączono protokoły przekazania dokumentacji projektowej, 
natomiast do pozostałych faktur dotyczących usług inspektora nadzoru  
inwestorskiego, nie załączano dodatkowych dokumentów potwierdzających 
wykonanie usługi, ponieważ kwota tych faktur była zależna od wartości brutto 
sprawdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane roboty budowalne 
i stanowiła 1,7% kwoty brutto każdej sprawdzonej faktury. Potwierdzeniem 
wykonywanych usług przez inspektora nadzoru inwestorskiego były wpisy do 
dziennika budowy.  

(akta kontroli str. 148-274) 

Dowody księgowe (faktury, rachunki) co do zasady były opisywane zgodnie 
z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7 
dokumentowały rzeczywiste operacje . Faktury były opisywane i sprawdzane 
pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym i zatwierdzane do 
wypłaty przez skarbnika Gminy oraz Wójta Gminy. Należności wynikające 
z przedmiotowych faktur regulowano terminowo. Zbadano 100% wydatków 
z otrzymanego dofinansowania (2 560 tys. zł) oraz 100% wydatków 
poniesionych ze środków własnych Gminy (3 715,2 tys. zł), w sumie 29 faktur, 
które były w części (43,65% kwoty netto) opłacane z FRKF a w pozostałej 
części ze środków własnych Gminy. Wartości netto sprawdzonych faktur 
stanowiły koszty kwalifikowane, natomiast kwoty podatku VAT stanowiły 
wydatki niekwalifikowane. Gmina w przypadku 19 faktur błędnie 
zaewidencjonowała ich kwoty, na prowadzonych w związku z otrzymaną 
dotacją kontach kosztowych (nieprawidłowości te opisano w sekcj i Stwierdzone 
nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 148-274) 

Gmina nie finansowała ze środków otrzymanej dotacji kwot podatku od 
towarów i usług (VAT) w związku z poniesionymi wydatkami na budowę 
zespołu skoczni, podatek VAT zaliczany był do kosztów niekwalifikowanych. 
Gmina składała do Ministerstwa kwartalne sprawozdania z realizacji zadania8 
wraz ze stosownymi załącznikami, tj. fakturami oraz protokołami odbioru robót. 

(akta kontroli str. 12-13, 275-283, 325-326) 

Kwota otrzymanej dotacji na realizację zadania w wysokości 2  560 tys. zł 
została wykorzystana w całości (100%). Zadanie inwestycyjne zostało 
ukończone w dniu 15 października 2018 r. Gmina zgodnie z zapisami umowy 
o dofinansowanie w terminie 50 dni od zakończenia zadania , pismem z 3 
grudnia 2018 r. (data wysłania 4 grudnia 2018 r.) przesłała do Ministerstwa  
rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowo – finansowym, wraz 
z wymaganymi załącznikami: pozwoleniem na użytkowanie obiektu, protokołem 
odbioru końcowego, zdjęcia tablicy informującej, że inwestycja była 
finansowana z FRKF. 

                                                      
7  Dz. U. z 2019 r, poz. 351.  
8  Za IV kwartał 2017 r. z dnia 21 grudnia 2017 r., za I kwartał 2018 r. z dnia 06 kwietnia 2018 r., za II kwartał 

2018 r. z dnia 09 lipca 2018 r., za III kwartał 2018 r. z dnia 15 października 2018 r. 
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(akta kontroli str. 284-314) 

Gmina zapewniła trwałość zadania inwestycyjnego. Nie zbywano i nie 
obciążano obiektu sportowego. Gmina utrzymywała funkcję sportową obiektu. 
Wydzierżawiła skocznie na podstawie umowy dzierżawy z 13 listopada 2018 r. 
miejscowemu Klubowi Sportowemu Chochołów (KS Chochołów) na okres 10 
lat. KS Chochołów prowadził na skoczni treningi dla dzieci w zakresie takich 
sportów jak: skoki narciarskie, kombinacja norweska oraz biegi narciarskie - 
dla biegaczy narciarskich budynki obiektu są wykorzystywane, jako zaplecze 
techniczne.  

(akta kontroli str. 37-60, 305-307) 

W związku z budową skoczni Gmina udzieliła 5 zamówień publicznych. W dniu 
10 sierpnia 2017 r. wszczęła jedno postępowanie o zamówienie publiczne, 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych9. Przedmiotem zamówienia była 
„Budowa skoczni narciarskich HS16 i H30 w miejscowości Chochołów”. W drodze 
przeprowadzonego postępowania wyłoniono jednego wykonawcę obiektu, 
z którym podpisano umowę nr UG/33/2017 w dniu 14 września 2017 r. 
o wartości brutto 5 996,2 tys. zł. Ponadto Gmina udzieliła czterech zamówień 
publicznych poniżej kwoty określonej w art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przeprowadzonych na podstawie wewnętrznego Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych netto równowartości kwoty 30 tys. euro10 (regulamin udzielania 
zamówień publicznych). Zamówienia te dotyczyły: 

 Opracowania projektu budowlano–wykonawczego skoczni narciarskiej 
HS16 i HS30, w wyniku postępowania wybrano wykonawcę, z którym w dniu 
17 sierpnia 2015 r. podpisano umowę nr RB-1-23-1/2015 na kwotę 152,2 
tys. zł. brutto.  

 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 
ogólnobudowlanych i instalacji sanitarnych, w wyniku postępowania 
wybrano wykonawcę, z którym w dniu 14 września 2017 r. podpisano 
umowę nr RB-1-23-5/2017. Wynagrodzenie wyniosło 1,7% od wartości robót 
brutto sprawdzanych faktur za roboty budowalne. W sumie wynagrodzenie 
za nadzór inwestorski z 11 faktur wystawionych w okresie od listopada 2017  
r. do października 2018 r. wyniosło 93,1 tys. zł. 

 Wykonania dokumentacji projektowej odwodnienia terenu powyżej 
inwestycji budowa skoczni narciarskich HS16 i HS30, w wyniku 
postępowania wybrano wykonawcę z którym, w dniu 21 września 2017 r. 
podpisano umowę nr RB-1-23-4/2017 na kwotę 14,5 tys. zł brutto.  

 Wykonania weryfikacji dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej zespołu 
skoczni narciarskich HS16 i HS30, w wyniku postępowania wybrano 
wykonawcę, z którym w dniu 10 kwietnia 2017 r. podpisano umowę nr RB-1-
23-2/2017, na kwotę 17 tys. zł brutto. 

Ww. zamówienia zostały udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (dotyczy przetargu nieograniczonego) oraz regulacjami 
wewnętrznymi (dotyczy czterech zamówień o wartości nieprzekraczającej 
równowartości 30 tys. euro). 

                                                      
9  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych. 
10  Zarządzenie nr 59/2014 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 kwietnia 2014 r.  
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(akta kontroli str. 64-83) 

Gmina zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nr GK.6621.W.973.2017 z dnia 
22 lutego 2017 r. wydanym przez starostę nowotarskiego posiadała prawo do 
dysponowania działkami, na których prowadzono budowę zespołu skoczni 
narciarskich. Decyzją nr 269/17 z 29 marca 2017 r. wydaną przez starostę 
nowotarskiego, Gmina otrzymała pozwolenie na budowę oraz zatwierdzenie 
projektu budowalnego skoczni narciarskich. W przedmiotowej decyzji 
wymagano, aby inwestor uzyskał w drodze decyzji administracyjnej pozwolenie 
na użytkowanie obiektu.  

(akta kontroli str. 101-114) 

Gmina ustanowiła inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 
ogólnobudowlanej posiadającego uprawnienia nr GAS.834/A-6/85. Inspektor 
nadzoru zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, dokonywał wpisów 
w dzienniku budowy dotyczących, m.in. przeprowadzanych kontroli budowy, 
obecności przy odbiorach robót, które ulegały zakryciu, wpisów dotyczących 
poleceń wydawanych kierownikowi budowy w zakresie m.in. usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót.  

Sprawdzono dziennik budowy prowadzony w okresie od 25 września 2017 r. 
(momentu rozpoczęcia prac) do 30 kwietnia 2018 r. W okresie tym inspektor 
nadzoru inwestorskiego dokonał 8 wpisów dotyczących przeprowadzonych kontroli, 
7 wpisów dotyczących wydania poleceń kierownikowi budowy oraz 5 wpisów 
dotyczący odbioru robót.  

(akta kontroli str. 71-72, 343-363) 

Wykonawca realizujący budowę, wyznaczył kierownika budowy posiadającego 
stosowne uprawnienia, Kierownik budowy złożył oświadczenie o przejęciu 
placu budowy, wykonywał zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
co potwierdzał stosownym wpisami do prowadzonego dziennika budowy. 
Kierownik budowy wpisem z 21 września 2018  r. oświadczył, że obiekt jest 
gotowy do odbioru, czym potwierdził zakończen ie wszystkich prac 
budowlanych, ponadto złożył pisemne oświadczenie zgodne z art. 57 ust . 1 pkt 
2 ustawy Prawo budowlane, o zgodności obiektu z projektem budowlanym 
i doprowadzeniem placu budowy do odpowiedniego stanu.  

(akta kontroli str. 342-364) 

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową o zamówienie publiczne 
nr UG/33/2017 z dnia 14 września 2017 r. i zapisami SIWZ oraz terminowo, 
tj. do 28 września 2018 r., zakończenie prac nastąpiło z dniem 21 września 
2018 r. 

Odbioru końcowego inwestycji dokonano 9 października 2018 r. , w protokole 
końcowym odbioru technicznego robót stwierdzono kilka usterek i zobowiązano 
wykonawcę do ich usunięcia. W dniu 15 października 2018 r. protokołem 
usunięcia usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru technicznego, 
potwierdzono że nieprawidłowości zostały usunięte.  

(akta kontroli str. 311-313, 373-392) 

Inwestycja została zrealizowana w oparciu o warunki ustalone w pozwoleniu na 
budowę, zgodnie z projektem budowlanym, co potwierdzono protokołem 
kontroli obowiązkowej zakończonej budowy z dnia 12 października 2018 r., 
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sporządzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego 
w Nowym Targu, na podstawie art. 59a ustawy Prawo budowalne.  

(akta kontroli str. 295-297) 

Gmina pismami z 17 września 2018 r. zgłosiła Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu oraz Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
gotowość do odbioru, budowę skoczni narciarskich HS16 i HS30 wraz 
z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną w Chochołowie.  

(akta kontroli str. 291-294) 

Z dniem 15 października 2018 r. uprawomocniła się decyzja nr 195/2018 z dnia 
12 października 2018 r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Oficjalne otwarcie 
skoczni nastąpiło w dniu 17 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 35, 54, 298-300) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Gmina do wniosku z 4 grudnia 2018 r. o wypłatę dofinansowania dołączyła 
fakturę nr 00011/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. (wartość netto 49 520,00 zł, kwota 
VAT 11 389,60 zł), zapłaconą 1 grudnia 2015 r. Faktura ta dotyczyła „Opracowania 
projektu budowlano wykonawczego skoczni narciarskich HS16 i HS30 
w Chochołowie – faktura częściowa” i została w kwocie 21 615,49 zł dofinansowana 
z środków FRKF (co stanowi 0,35% poniesionych wydatków oraz 0,84% kwoty 
otrzymanej dotacji). 
Zgodnie z § 6 pkt 8 umowy o dofinansowanie oraz pkt VI ppkt 6 Programu 
inwestycji, kopie faktur i rachunków mogą dotyczyć tylko wydatków ponoszonych 
przez wnioskodawcę nie wcześniej niż przed 1 stycznia roku, w którym został 
złożony wniosek inwestycyjny. Wniosek inwestycyjny został złożony w dniu 20 
czerwca 2017 r. Wobec powyższego ww. wydatek nie mógł być dofinansowany ze 
środków FRKF.  
Sekretarz Gminy Pan Michał Jarończyk oświadczył, że Gmina działając zgodnie 
z zapisami Umowy o dofinansowanie, § 13 ust. 7 przedstawiła Ministerstwu Sportu 
zaktualizowane zbiorcze zestawienie kosztów Zadania inwestycyjnego, stanowiące 
podstawę do zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 2 maja 2018 r. W powyższym zestawieniu 
lp. 15 ujęto wydatek „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego skoczni 
narciarskiej HS16 i HS30/35 w Chochołowie”. Wydatek objęty fakturą nr 00011/2015 
z dnia 16 listopada 2015 r stanowił cząstkową wartość zadania pn. Opracowanie 
projektu budowlano-wykonawczego skoczni narciarskiej HS16 i HS30/35 
w Chochołowie o łącznej wartości 152 274,00 zł, które zostało zakończone zgodnie 
z oświadczeniem weryfikatora Inspektora Nadzoru w dniu 23 czerwca 2017 r., czyli 
po 1 stycznia 2017 r. (terminie kwalifikowania wydatków w ramach Programu). 
Gmina informowała o postępie realizacyjnym zadania a wszelkie czynności mające 
na celu prawidłową realizację Umowy o dofinansowanie były konsultowane 
z Ministerstwem drogą telefoniczną. Zgodnie z Programem inwestycji punkt IX. 
Uwagi końcowe ppkt 2 Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Programu 
wymagają pisemnej zgody Ministra (zawarcie aneksu nr 1 do Umowy na podstawie 
akceptacji zbiorczego zestawienia) oraz ppkt. 3 Ostateczna interpretacja niniejszego 
Programu należy do wyłącznej kompetencji Ministra, należy bezwzględnie uznać, że 
powyższy wydatek został w całości uznany za kwalifikowany i podlegał dalszej 
weryfikacji kontrolnej i refundacji. 
NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami Sekretarza 
Gminy w przesłanym do Ministerstwa zbiorczym zestawieniu, kosztów stanowiących 
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podstawę do zawarcia Aneksu nr 1, określono w pkt 15 całkowitą wartość prac 
projektowych, wobec czego Minister akceptując ww. dokument nie mógł mieć 
wiedzy, że do kosztów prac projektowych załączona zostanie faktura wystawiona 
przed 1 stycznia 2017 r. Przedmiotowa faktura została wystawiona w 2015 r, wobec 
czego wydatek został dokonany przed 1 stycznia 2017 r. i nie mógł być pokryty 
z środków dotacji. Zdaniem NIK to na Gminie jako beneficjencie Programu 
spoczywał obowiązek prawidłowego rozliczania wydatków. 

(akta kontroli str. 11-16, 24, 127-142, 164-166, 271-274) 

2. Gmina nierzetelnie księgowała na kontach kosztowych wydatki dofinansowane 
z FRKF na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapłacone ze środków własnych 
Gminy. Zgodnie z przyjętą przez Gminę zasadą proporcjonalności w celu 
wykorzystania środków z dotacji, faktury z wyjątkiem jednej były w 43,65% kwoty 
netto pokrywane z FRKF, pozostała kwota netto faktury 56,35% i podatek VAT były 
pokrywane z środków własnych gminy, i w takich proporcjach powinny być 
księgowane na kontach kosztowych tj. 43,65% na koncie - dotacja, 56,35% na 
koncie - wkład własny, oraz podatek VAT na koncie - koszty niekwalifikowane. 
Tymczasem poniższe faktury księgowano w następujących wartościach: 

 nr SPRZ/8/10/2018 z dnia 15 październik 2018 r. wartość netto 1 139 212,29 zł, 
kwota VAT 262 018,83 zł zaksięgowano w całości, tj. 1 401 231,12 zł na koncie - 
koszty niekwalifikowane, a powinno być: kwotę 497 226,20 zł (43,65%) na koncie 
-  dotacja, kwotę 641 946,09 zł (56,35%) na koncie - wkład własny, oraz kwotę 
podatku VAT 262 018,83 zł, na koncie koszty niekwalifikowane;  

 Nr 1/2018 z dnia 2 października 2018 r. wartość netto 11 800,00 zł, kwota VAT 
2 714,00 zł, została zaksięgowana w kwocie brutto 14 514,00zł na koncie - 
koszty niekwalifikowane, a powinno być: kwotę 5 150,70 zł (43,65%) na koncie - 
dotacja, kwotę 6 649,30 zł (56,35%) na koncie wkład własny, oraz kwotę podatku 
VAT 2 714,00 zł na koncie koszty niekwalifikowane; 

 Nr 2/01/2018 z dnia 31.01.2018 r. wartość netto 3 557,12 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - koszty niekwalifikowane, a powinno 
być: kwotę 1 552,68 zł (43,65%) na koncie - dotacja, kwotę 2 004,44 zł (56,35%) 
na koncie - wkład własny; 

 Nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r. wartość netto 4 961,00 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - wkład własny, a powinno być: kwotę 
2 165,48 zł (43,65%) na koncie - dotacja, pozostała część 2 795,52 zł (56,35%) 
na koncie - wkład własny; 

 Nr 2/03/2018 z dnia 31.03.2018 r. wartość netto 2 594,77 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - koszty niekwalifikowane, a powinno 
być: kwotę 1 132,62 zł (43,65%) na koncie - dotacja, pozostała część 1 462,15 zł 
(56,35%) na koncie wkład własny; 

 Nr 4/04/2018 z dnia 30.04.2018 r. wartość netto 2 543,89 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - koszty niekwalifikowane, a powinno 
być: kwotę 1 110,41 zł (43,65%) na koncie - dotacja, pozostała część 1 433,48 zł 
(56,35%) na koncie wkład własny; 

 Nr 3/05/2018 z dnia 30.05.2018 r. wartość netto 8 981,19 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - koszty niekwalifikowane, a powinno 
być: kwotę 3 920,29 zł (43,65%) na koncie dotacja, pozostała część 5 060,90 zł 
(56,35%) na koncie wkład własny; 

 Nr 8/06/2018 z dnia 28.06.2018 r. wartość netto 16 608,66 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - koszty niekwalifikowane, a powinno 
być: kwotę 7 249,68 zł (43,65%) na koncie - dotacja, pozostała część 9 358,98 zł 
(56,35%) na koncie wkład własny; 
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 Nr 3/07/2018 z dnia 31.07.2018 r. wartość netto 14 207,51 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - koszty niekwalifikowane, a powinno 
być: kwotę 6 201,58 zł (43,65%) na koncie dotacja, pozostała część 8 005,93 zł 
(56,35%) na koncie wkład własny; 

 Nr 2/08/2018 z dnia 31.08.2018 r. wartość netto 7 865,38 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - koszty niekwalifikowane, a powinno 
być: kwotę 3 433,24 zł (43,65%) na koncie dotacja, pozostała część 4 432,14 zł 
(56,35%) na koncie wkład własny; 

 Nr 1/10/2018 z dnia 15.10.2018 r. wartość netto 19 930,98 zł, zwolnione z VAT, 
została zaksięgowana w całości na koncie - koszty niekwalifikowane, ze środków 
FRKF dofinansowano kwotę 8 543,96 zł (42,86%) przedmiotowej faktury, wobec 
powyższego Gmina powinna zaksięgować kwotę 8 543,96 zł (42,86%) na koncie 
dotacja, pozostała część 11 387,02 zł (57,14%) na koncie - wkład własny. 

W przypadku niżej wymienionych 8 faktur Gmina prawidłowo zaksięgowała 
wynikający z nich podatek VAT na koncie - koszty niekwalifikowane, natomiast na 
kontach kosztów kwalifikowanych, konto - dotacja, konto - wkład własny, wykazano 
błędne wartości, w rzeczywistości każda z wymienionych faktur zgodnie z przyjętą 
zasadą proporcjonalności została opłacona z środków dotacji w 43,65% wartości 
netto faktury, oraz 56,35% ze środków własnych i w takich proporcjach 
przedmiotowe faktury winne być zaksięgowane, tymczasem zaksięgowano je 
w  następujących wartościach: 

 Nr SPRZ/12/01/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. wartość netto 170 115,97 zł, na 
koncie - dotacja wykazano kwotę 85 057,98 zł, oraz na koncie - wkład własny 85 
057,98 zł, a powinno być na koncie dotacja 74 255,62 zł (43,65%), na koncie 
wkład własny 95 860,35 zł (56,35%); 

  Nr SPRZ/9/02/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. wartość netto 277 578,20 zł, na 
koncie - dotacja wykazano kwotę 116 027,69 zł, na koncie - wkład własny 
wykazano 161 550,51 zł, a powinno być na koncie - dotacja 103 561,48 zł 
(43,65%), na koncie - wkład własny 174 016,72 zł (56,35%); 

  Nr SPRZ/6/03/2018 z dnia 31 marca 2018 r. wartość netto 124 092,13 zł, na 
koncie dotacja wykazano kwotę 51 870,51 zł, na koncie wkład własny wykazano 
72 221,61 zł, a powinno być na koncie dotacja 54 166,21 zł (43,65%),  na koncie 
wkład własny 69 925,92 zł (56,35%); 

 Nr SPRZ/9/04/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. wartość netto 121 659,01 zł, na 
koncie dotacja wykazano kwotę 50 853,47 zł, na koncie wkład własny wykazano 
70 805,54 zł, a powinno być na koncie dotacja 53 104,16 zł (43,65%),  na koncie 
wkład własny 68 554,85 zł (56,35%); 

  Nr SPRZ/11/05/2018 z dnia 30 maja 2018 r. wartość netto 437 707,23 zł, na 
koncie dotacja wykazano kwotę 182 125,62 zł, na koncie wkład własny 
wykazano 253 581,61 zł, a powinno być na koncie dotacja 190 186,20 zł 
(43,65%), na koncie wkład własny 245 521,03 zł (56,35%); 

  Nr SPRZ/8/06/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wartość netto 794 292,77 zł, na 
koncie dotacja wykazano kwotę 332 014,38 zł, na koncie wkład własny 
wykazano 462 278,39 zł, a powinno być na koncie dotacja 346 708,80 zł, na 
koncie wkład własny 447 583,97 zł (56,35%); 

 Nr SPRZ/3/07/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. wartość netto 679 459,91 zł, na 
koncie dotacja wykazano kwotę 284 014,24 zł, na koncie wkład własny 
wykazano 395 445,67 zł, a powinno być na koncie dotacja 296 584,30 zł 
(43,65%), na koncie wkład własny 382 875,61 zł (56,35%); 
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 Nr SPRZ/1/09/2018 z dnia 04 września 2018 r. wartość netto 541 322,76 zł, na 
koncie dotacja wykazano kwotę 226 272,91 zł, na koncie wkład własny 
wykazano 315 049,85 zł, a powinno być na koncie dotacja 236 287,40 zł 
(43,65%), na koncie wkład własny 305 035,36 zł (56,35%). 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że wydatki związane z budową skoczni (dotyczy umowy 
na wykonanie) były klasyfikowane na koncie koszty kwalifikowane – dotacja 080-
154-1 i koszty kwalifikowane – wkład własny 080-154-2 według wstępnego 
współczynnika 41,80% kwoty netto faktury na koncie – dotacja, pozostała cześć 
kwoty netto na koncie wkład własny. W przypadku faktury nr SPRZ2/12/01/2018 
z dnia 31 stycznia 2018 r. był zastosowany współczynnik 50% kwoty netto faktury 
i zaksięgowany na konto - dotacja. Dokonując dodatkowych opisów na fakturach 
dotyczących źródła finansowania (opis po zapłacie faktur) zastosowano wskaźnik 
dofinansowania w wysokości 43,65%. Tylko w przypadku jednej z faktury 
nr 1/10/2018 z dnia 15 października 2018r. zastosowano wskaźnik dofinansowania 
42,87%, do wysokości limitu dofinansowania.  
Na etapie rozliczania zadania Gmina chcąc wykorzystać przyznaną dotację zgodnie 
z § 1 pkt 5 Aneksu nr 1 do umowy dofinansowania z dnia 2 maja 2018 r. dokonała 
przeliczenia dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zgodnie z Programem do 
wysokości przyznanej dotacji. Przyporządkowano wszelkie wydatki dotyczące 
inwestycji. W rozliczeniu uwzględniono wydatki, dotyczące inspektora nadzoru, które 
wcześniej były błędnie zaksięgowane w całości, jako koszty niekwalifikowane 
projektu, konto 080-154-3, a winny być ujęte na kontach 080-154-1 w wysokości 
43,65% wartości netto i pozostałej wartości netto na koncie 080-154-2.  
Dodatkowo wyjaśniono, że na koncie - koszty niekwalifikowane została przez 
przypadek zaksięgowana w całości, faktura nr SPRZ/8/10/2018 z dnia 15 
października 2018 r., a winna być zaksięgowana na koncie 080-154-1 w wysokości 
43,65% kwoty netto oraz w wysokości 56,35 % kwoty netto na koncie 080-154-2, 
oraz kwota VAT na koncie 080-154-3 koszty niekwalifikowane. Gmina po 
ostatecznym przeliczeniu kosztów nie dokonała przeksięgowań między kontami 
analitycznymi konta inwestycyjnego 080-154 dotyczącego zadania Budowa Skoczni 
Chochołów. Ogólnie wartość inwestycji nie uległa zmianie.  

                                                                    (akta kontroli str. 6-13, 167-251, 325-326) 

NIK zwraca uwagę, że wprawdzie błędne wprowadzenie tych danych nie miało 
wpływu na prawidłowość rozliczenia otrzymanych dotacji, to jednak dane były  
nierzetelnie księgowane  na wyodrębnionych w związku z udzieloną dotacją kontach 
kosztowych. Należy zaznaczyć, że na odwrocie każdej z ww. faktur prawidłowo 
opisano kwotę, jaka została dofinansowana ze środków z FRKF.  

Gmina w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 
2017 zrealizowała zadanie inwestycyjne dotyczące budowy skoczni narciarskich 
HS16 i HS30 w Chochołowie dofinansowane ze środków FRKF oraz finansowane 
ze środków własnych. Prowadzoną inwestycję rozliczyła terminowo (sprawdzono 
100% - wydatków z udzielonej dotacji 2 560 tys. zł oraz 100% wydatków własnych 
Gminy 3 715,2 tys. zł), udzielała zamówień publicznych zgodnie z przepisami 
ustawy prawo zamówień publicznych, oraz wewnętrznymi regulacjami. Proces 
budowlany zrealizowano zgodnie z przepisami prawa budowalnego. 
Stwierdzono, że nierzetelnie księgowano wydatki z FRKF i środków własnych Gminy 
na kontach kosztowych wyodrębnionych w związku z udzieloną dotacją. Ponadto 
rozliczono ze środków FRKF wydatek poniesiony przed 1 stycznia 2017 r. w kwocie 
21 615,48 zł, co było niezgodne z zapisami umowy o dofinansowanie oraz 
Programem inwestycji. Zdaniem NIK nieprawidłowości te nie miały istotnego wpływu 
na realizację zadania inwestycyjnego.  
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2. Wykorzystanie obiektów sportowych na potrzeby sportu 
wyczynowego i organizację wyczynowych zawodów 
sportowych 

Gmina według stanu na 30 czerwca 2020 r. posiadała 29 obiektów sportowych 
w tym: dwa stadiony piłkarskie z bieżnią, dziewięć przyszkolnych boisk do piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej; dziewięć przyszkolnych sal sportowych; 
trzy kompleksy boisk wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, trzy siłownie plenerowe, jedno lodowisko, jedną otwartą strefę aktywności 
ruchu (parkour), oraz jeden badany kompleks skoczni narciarskich HS16 i HS30 
w Chochołowie. 

(akta kontroli str. 61-62) 

Gmina w latach od 2015 r. do 2020 r. (pierwsza połowa) na utrzymanie 
i zarządzanie obiektami sportowymi przeznaczała w 2015 r. kwotę 110,5 tys. zł, 
w 2016 r., 125,1 tys. zł, w 2017 r. 127,9 tys. zł, w 2018 r. 121,2 tys. zł, w 2019 138,2 
tys. zł oraz w pierwszej połowie 2020 r. 179,1 tys. zł. Znaczny wzrost wydatków 
w pierwszej połowie 2020 r. był związany z wydatkami poniesionymi na remont 
lodowiska w kwocie 148,5 tys. zł. Gmina nie ponosiła żadnych wydatków w związku 
z utrzymywaniem i zarządzaniem kompleksem skoczni narciarskich w Chochołowie, 
ponieważ zostały one wydzierżawione Klubowi Sportowemu Chochołów (dalej KS 
Chochołów) na podstawie Umowy Dzierżawy nr GN.6845.19.2018 z 13 listopada 
2018 r. zawartej na okres do 30 kwietnia 2028 r.   

(akta kontroli str. 14, 372, 305-307) 

Gmina nie przekazywała żadnych środków finansowych KS Chochołów na 
zarządzanie obiektem. Koszty mediów, opłaty za ścieki były refakturowane przez 
Gminę na KS Chochołów i wyniosły w 2019 r. 419,73 zł, w 2020 r. do 31 sierpnia - 
358,41 zł. Zgodnie z zapisami umowy dzierżawy to KS Chochołów ponosił koszty 
użytkowania skoczni, obiektów zaplecza i infrastruktury, a także koszty zakupu 
sprzętu sportowego i zapewniania warunków do prowadzenia zajęć sportowych. 
Gmina przekazała natomiast KS Chochołów środki finansowe w ramach Konkursu 
na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w 2018 r. 
była to kwota 70 tys. zł, w 2019 r., 46 tys. zł, oraz w 2020 r., 40 tys. zł.  

(akta kontroli str. 95-100) 

KS Chochołów nie składał do Gminy sprawozdań w zakresie wykorzystania obiektu 
ani ponoszonych wydatków. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że na mocy zapisów umowy 
o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Sportu w ramach Programu inwestycji , 
Gmina nie była zobowiązana do egzekwowania od Klubu obowiązków 
sprawozdawczych odnośnie wykorzystania skoczni narciarskich. Stąd też Klub nie 
składał sprawozdań z zarządzania obiektem. Zgodnie z § 5 ust. 8 umowy 
o dofinansowanie, Gmina Czarny Dunajec zobowiązana była do uregulowania 
w Porozumieniu o współpracy wzajemnej, celem rozwijania sportów narciarskich 
i niezbędnej budowy i modernizacji bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, 
(Porozumienie) zawartym z Polskim Związkiem Narciarskim (PZN) następujących 
kwestii: zasad udostępniania obiektu danemu związkowi sportowemu, potwierdzenia 
preferencyjnych warunków odpłatności na poziomie kosztów własnych, na których 
dany związek będzie korzystał z obiektu, szczegółowego zakresu szkolenia 
centralnego i wzajemnych zobowiązań w zakresie jego realizacji. Kwestie te zostały 
zawarte w podpisanym 17 października 2018 r. Porozumieniu z PZN. Jednocześnie 
KS Chochołów został wyraźnie zobowiązany – w ww. umowie dzierżawy – do 
respektowania zapisów zawartych w Porozumieniu. Zgodnie z  wiedzą Gminy Klub 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

13 

KS Chochołów zarządza obiektem w sposób zgodny z umową, respektując wymogi 
współpracy z PZN i brak jest podstaw do interwencji Gminy w tym zakresie. 
Natomiast Gmina egzekwuje obowiązki sprawozdawcze od Klubu KS Chochołów 
w innej przestrzeni – tj. w związku z realizacją przez Klub zadań w ramach Konkursu 
na realizację zadań własnych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury fizycznej 
i sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czarny Dunajec. 

(akta kontroli str. 14-15, 95-100, 301-307) 

W związku z zapisami Programu inwestycji oraz umowy o dofinansowanie, Gmina 
podpisała Porozumienie o współpracy z PZN. W porozumieniu tym ustalono m.in. 
zasady współpracy w zakresie udostępniania skoczni w tym warunków odpłatności 
za korzystanie z obiektu dla potrzeb PZN oraz szczegółowy zakres szkolenia 
centralnego i wzajemne zobowiązania stron. Zgodnie z zapisami Porozumienia 
odpłatność za korzystanie ze skoczni ze strony PZN miała być ponoszona na 
pokrycie kosztów prowadzenia obiektu, natomiast udostępnienie miało polegać na 
powierzeniu lokalnemu klubowi sportowemu szkolenie sportowców w kategoriach 
dziecięcych11, oraz umożliwieniu zorganizowania przez PZN współzawodnictwa 
sportowego w kategoriach dziecięcych. W zakresie zapisów dotyczących szkolenia 
centralnego i wzajemnych zobowiązań określono, że: szkolenia sportowców 
realizowane przez lokalny klub sportowy odbywać się będzie w oparciu o program 
lub wytyczne szkolenia opracowane lub akceptowane przez PZN, prowadzone będą 
przez trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Gmina umożliwi szeroka 
promocję skoków narciarskich oraz innych narciarskich dyscyplin klasycznych na 
swoim terenie a także podejmie współpracę z klubem sportowym w zakresie 
prowadzenia naborów wśród dzieci ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie 
Gminy.   
W przedmiotowym porozumieniu z PZN nie określono okresu na jaki zawarto 
Porozumienie (co najmniej 10 lat), co było niezgodne z zapisami umowy 
o dofinansowanie (zostało to opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 301-304) 

Dyrektor Zarządzający KS Chochołów (Dyrektor KS Chochołów) wyjaśnił, 
że w ramach federacji, współpracują w PZN w zakresie trenowania dzieci jak 
i organizacji różnych wydarzeń, lokalnych zawodów sportowych. Przedmiotowe 
skocznie są obiektami małymi, przeznczonymi do rozpoczęcia przygody ze skokami 
i trenowania najmłodszych skoczków, obiekt służy do upowszechniania sportu, 
integracji lokalnego środowiska, nie jest przeznaczony do wyczynowego uprawiania 
skoków narciarskich. Wobec powyższego profesjonalni zawodnicy kadry narodowej, 
należący do PZN nie wykorzystywali skoczni do treningów ani zawodów sportowych. 
KS Chochołów, jako klub zrzeszony w PZN wykorzystywał obiekt do prowadzenia 
treningów swoich podopiecznych i organizacji ogólnopolskich zawodów.  
Dyrektor KS Chochołów ponadto wyjaśnił, że jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie 
obiektu, to skocznie są jednymi z niewielu obiektów w Polsce, na których dzieci 
mogą trenować skoki narciarskie, wobec czego KS Chochołów, jako zarządzający 
obiektem udostępniał go, innym klubom sportowym z całej Polski sfederowanym 
w PZN, były to: AZS Zakopane, KS Eve-nement Zakopane, KS Rutkow-ski, ŁKS 
Klimczok Bystra, TS Wisła. Ponadto na Podhalu prowadzony jest projekt 
upowszechniania sportu w zakresie dyscyplin zimowych „Projekt na medal”, którego 
uczestnicy (w sezonie 2019/2020 było to 250 dzieci z Polski oraz grupy dzieci ze 
Słowacji z przygranicznych miejscowości) również korzystali z obiektu w zakresie 
dyscyplin: skoki narciarskie, kombinacja norweska, biegi narciarskie. Sekcja biegów 

                                                      
11  W związku z tym zapisem 13 listopada 2018 r. Gmina podpisała Umowę Dzierżawy obiektu z KS 

Chochołów, w umowie tej KS Chochołów został zobowiązany do respektowania zapisów ww. Porozumienia. 
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narciarskich miała na obiekcie zaplecze socjalne, szatnie oraz miejsce do 
przechowywania sprzętu.  
Dyrektor KS Chochołów wyjaśnił, że umowa dzierżawy podpisana z Gminą nie 
wymagała prowadzenia statystyk dotyczących ilości odbywanych treningów, wobec 
czego nie prowadzono takich wykazów. Dopiero w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym SARS-CoV-2 w maju 2020 r. po umożliwieniu prowadzenia 
treningów, wprowadzono ewidencje zawodników korzystających z obiektu, 
w podziale na jednostki treningowe (jednostka treningowa tj. trening jednego 
zawodnika). W sumie od 2 maja 2020 r. kiedy otwarto skocznie do końca sierpnia 
2020 r. odbyły się 1423 jednostki treningowe z klubów sportowych: AZS Zakopane 
234 jednostki, KS Chochołów 603 jednostki, KS Eve-nement Zakopane 290 
jednostek, KS Rutkow-ski 84 jednostki, ŁKS Klimczok Bystra 42 jednostki, TS Wisła 
170 jednostek treningowych.  
Jedynymi wydarzeniami komercyjnymi, które odbyły się na obiekcie od momentu 
oddania do użytku, jak wskazał Dyrektor KS Chochołów, były: jedna wizyta dzieci 
z przedszkoli z Gminy Czarny Dunajec w 2019 r. (w sumie 30 dzieci) oraz realizacja 
w 2020 r. Programu telewizyjnego „Kanapowcy” z udziałem zawodników KS 
Chochołów. Na terenie skoczni zorganizowanych zostało 6 ogólnopolskich zawodów 
dla dzieci: 

 16 lutego 2019 r. „BGK Ski Platinium Cup”, organizator KS Chochołów, udział 
wzięło 137 dzieci, 

 1 czerwca 2019 r. z okazji dnia dziecka, „BGK Ski Platinium Cup”, organizator 
KS Chochołów, udział wzięło 148 dzieci, 

 16 września 2019 r. „Puchar Tatr”, organizator KS Eve-nement Zakopane, udział 
wzięło 148 dzieci, 

 22 września 2019 r. „Zawody na medal”, organizator KS Chochołów, udział 
wzięło 144 dzieci, 

 od 20 do 21 stycznia 2020 r. „Lotos Cup Kids”, organizatorzy KS Chochołów 
wraz z PZN, udział wzięło w dniu 20 stycznia 127 dzieci, a w dniu 21 stycznia 
118 dzieci, 

 od 21 do 22 lutego 2020 r. „Lotos Cup Kids”, organizatorzy KS Chochołów wraz 
z PZN, udział wzięło w dniu 21 lutego 142 dzieci, a w dniu 22 lutego 137 dzieci. 

Pozostałe planowane zawody tj. od marca 2020 r. zostały odwołane ze względu na 
epidemię SARS-CoV-2, aktualnie realizowane są jedynie treningi.  

(akta kontroli str. 27-60) 

W toku przeprowadzanych oględzin 20 października 2020 r. ustalono, że: Gmina na 
budynku należącym do zespołu skoczni narciarskich w widocznym miejscu 
umieściła tablicę z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki, informującą 
o dofinansowaniu przez Ministerstwo inwestycji ze środków FRKF. W widocznym 
miejscu zawieszono również Regulamin skoczni. W budynku skoczni mieściły się: 
pomieszczenie kuchenne, salonik prasowy, dwie szatnie wraz z toaletami 
i natryskami (jedna szatnia przeznaczona dla skoczków oraz jedna dla biegaczy 
narciarskich, w których przechowywano kombinezony oraz sprzęt do uprawiania 
skoków i biegów narciarskich) oraz dwie ogólnodostępne toalety, przy czym jedna 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych: wyposażona w uchwyty, miskę 
ustępową oraz umywalkę ułatwiającą korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym, 
wjazd do toalety nie posiadał progów. Ponadto w budynku było pomieszczenie 
techniczne z osobnym wejściem, w którym w trakcie treningów lub zawodów, 
zawodnicy przechowują sprzęt sportowy. Skocznie narciarskie były w bardzo 
dobrym stanie technicznym, zeskok oraz wybieg, tj. miejsce gdzie lądują i hamują 
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zawodnicy ogrodzony był bandami, ponadto zeskok pokryty był igielitem12, tory 
najazdowe, były wyposażone m.in. w system zraszający. Ponadto okazano 
świadectwa homologacji skoczni oraz certyfikaty skoczni pokrytych tworzywem 
sztucznym wydane przez PZN.   
W trakcie przeprowadzanych oględzin 20 października 2020 r. w godzinach 11:00 – 
12:00 na skoczniach nie odbywały się treningi, jak wyjaśnił Dyrektor Zarządzający 
KS Chochołów, treningi odbywają się w godzinach popołudniowych, kiedy dzieci 
kończą lekcje.  
Ponadto Dyrektor Zarządzający KS Chochołów w trakcie oględzin wyjaśnił, 
że Zespół skoczni narciarskich od momentu jego otwarcia, tj. 18 października 2018 
r. do 20 października 2020 r. nie był poddawany rocznym okresowym kontrolom 
stanu technicznego obiektu, wymaganych w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo 
budowlane oraz nie posiadał książki obiektu budowalnego, wymaganej w art. 64 ust. 
1 ustawy prawo budowlane (nieprawidłowości te zostały opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 84-94) 

W regulaminie skoczni narciarskich, który był umieszczony na budynku, określono 
warunki bezpiecznego korzystania z obiektu. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz 
palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, korzystający z obiektu są 
zobowiązani do przestrzegania zasad BHP, korzystania z urządzeń zgodnie z ich 
przeznaczeniem. W zakresie przestrzegania wytycznych13 dotyczących 
bezpiecznego korzystania z obiektu sekretarz Gminy wyjaśnił, że: KS Chochołów 
wprowadził ww. regulamin korzystania z obiektu, na skoczni znajduje się sprzęt 
pierwszej pomocy, do pracy z dziećmi zatrudnieni są wykwalifikowani trenerzy, 
jeden z trenerów jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
a w trakcie zawodów organizowane jest zabezpieczenie w postaci zespołu 
medycznego z karetką, skocznia posiada stosowne certyfikaty wydane przez PZN, 
sprzęt sportowy do treningów tj. narty, buty, kombinezony posiadają stosowne 
atesty.  

(akta kontroli str. 17, 395-398) 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że działania w zakresie promocji obiektu, prowadzi Klub 
KS Chochołów, któremu powierzono zarządzanie obiektem. Gmina wspiera 
działania Klubu poprzez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. 
W ramach współpracy z KS Chochołów wspierane były działania promujące 
skocznię, jako obiekt sportowy. Centrum Kultury i Promocji wspierało Klub poprzez: 
udostępnienie nagłośnienia, namiotów i pomoc techniczną na potrzeby związane 
z organizacją zawodów, przekazanie materiałów promocyjnych, dowóz dzieci 
i młodzieży szkolnej na zawody organizowane na skoczni przez KS Chochołów, 
zarówno zimą jak i w edycjach letnich. W związku z cyklicznymi naborami dzieci do 
Klubu KS Chochołów prowadzona jest również współpraca Klubu z Gminnym 
Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu oraz dyrekcjami szkół na terenie 
Gminy. Jedynymi wydatkami, jakie poniosła Gmina w zakresie promocji obiektu był 
zakup materiałów promocyjnych (projekty graficzne, banery itp.) na kwotę 6 549,75 
zł w związku z uroczystym otwarciem skoczni w dniu 17 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 16-22) 

                                                      
12  Specjalny materiał, który zastępuje śnieg, dzięki czemu treningi mogą odbywać się cały rok, np. w okresie 

letnim. 
13  Zawarte w pkt 7 podręcznika: Najlepsze praktyki Zarządzanie obiektami sportowymi” - publikacji 

sfinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (https://www.gov.pl/web/sport/infrastruktura1).   
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W Porozumieniu o współpracy z 17 października 2018 r. zawartym pomiędzy 
Gminą a PZN, nie określono, co najmniej 10-letniego okresu obowiązywania 
porozumienia, pomimo że zgodnie z § 5 ust. 8 umów o dofinansowanie oraz 
zapisami Programu inwestycji, umowy lub porozumienia z polskim związkiem 
sportowym lub polskimi związkami sportowym rekomendującymi zadanie 
inwestycyjne do Programu powinny być zawarte, na co najmniej 10 lat. 
Sekretarz Gminy, wyjaśnił, że w Porozumieniu z PZN z dnia 17 października 2018 r. 
nie określono terminu, z uwagi na fakt, iż intencją zawarcia Porozumienia była 
współpraca o charakterze stałym. W jego ocenie umowa bezterminowa spełnia 
wymagania umowy o dofinansowanie – tzn. jest umową zawartą na okres, 
co najmniej 10 lat. 
Zdaniem NIK podpisanie porozumienia bez wskazania okresu jego obowiązywania 
(co najmniej 10 lat) jest działaniem nierzetelnym, ponieważ zapisy umowy 
odofinansowanie oraz Programu inwestycji, w jednoznaczny sposób obligowały 
Gminę do określenia okresu jego obowiązywania. 

(akta kontroli str. 98-99, 127-142, 301-304) 

 
2. Gmina nie założyła i nie prowadziła dla skoczni książki obiektu budowlanego  
w okresie od dnia oddania do użytkowania, tj.15 października 2018 r. do dnia 15 
listopada 2018. r., tj. przekazania KS Chochołów tego obiektu na podstawie zawartej 
umowy dzierżawy. Ponadto dla obiektu skoczni nie przeprowadzono 
obowiązkowych rocznych kontroli stanu technicznego. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin skoczni w dniu 20 października 2020 r. 
stwierdzono, że dzierżawca skoczni KS Chochołów, również nie prowadził książki 
obiektu oraz nie poddawał obiektu kontroli okresowej stanu technicznego (przeglądy 
okresowe), co było niezgodne z art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo budowalne, 
pomimo zobowiązania KS Chochołów do dokonywania przeglądów technicznych 
skoczni w § 6 ust. 1 pkt 2 zawartej umowie dzierżawy. Dyrektor zarządzający KS 
Chochołów Pan Igor Kurkowski oświadczył, że nie miał wiedzy, że musi prowadzić 
książkę obiektu budowlanego oraz przeprowadzać okresowe kontrole. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w momencie przekazania obiektu, na podstawie 
umowy dzierżawy, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie 
technicznym, w tym za spełnienie wymogów związanych z założeniem książki 
obiektu budowlanego oraz przeprowadzaniem wymaganych przeglądów, przeszła 
na Klub KS Chochołów. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 umowy dzierżawy, dzierżawca 
zobowiązany jest do: zapewnienia niezbędnych przeglądów technicznych oraz 
certyfikacji i spełnienia innych wymogów umożliwiających korzystanie z obiektu. 
Po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami Klubu ustalono, że brak realizacji 
obowiązków spowodowany był małym doświadczeniem w samodzielnym 
zarządzaniu przez Klub obiektami budowlanymi. Jednocześnie uzgodniono, że Klub 
podejmie pilne działania w celu spełnienia wymogów związanych z eksploatacją 
obiektu. W ciągu najbliższego miesiąca Urząd dokona sprawdzenia, czy obowiązki 
zostały zrealizowane.  
NIK zauważa, że Gmina powinna założyć książkę obiektu budowalnego 
w momencie oddania skoczni do użytku, tj. 15 października 2018 r., a przekazanie 
skoczni narciarskich KS Chochołów 15 listopada 2018 r., czyli 31 dni od rozpoczęcia 
użytkowania skoczni, nie zwalniało Gminy z obowiązku jej założenia i prowadzenia, 
stanowiło to naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy prawo budowlane oraz § 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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obiektu budowalnego14, zgodnie z którym książka obiektu budowalnego powinna 
być założona w momencie jego oddania do użytkowania i systematycznie 
prowadzona przez okres jego użytkowania. Ponadto nieprzeprowadzenie przez 
dzierżawcę okresowych kontroli obiektu zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowalne świadczy o braku zapewnienia przez Gminę właściwego nadzoru nad 
realizacją  umowy dzierżawy skoczni narciarskich, w zakresie wykonywania przez 
dzierżawcę KS Chochołów obowiązkowych przeglądów technicznych obiektu.  

Zdaniem NIK brak książki obiektu budowalnego oraz nieprzeprowadzenie przez 
zarządcę obowiązkowych kontroli stanu technicznego skoczni, mogło stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa korzystających z obiektu osób, w tym dzieci. 

(akta kontroli str. 15, 84-94, 98-99) 

 

Wybudowany przez Gminę zespół skoczni narciarskich HS16 i HS30 w ramach 
Programu inwestycji był wykorzystywany na potrzeby sportu wyczynowego, 
w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w skokach narciarskich oraz 
organizacji zawodów sportowych(6 ogólnopolskich zawodów dla dzieci i młodzieży), 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne SarS-CoV-2 od marca 2020 r. nie 
przeprowadzono zawodów, prowadzone były jedynie treningi. Ponadto przyjęto 
regulamin korzystania ze skoczni, a użytkowane skocznie były w dobrym stanie 
technicznym.  

Gmina nie określiła terminu obowiązywania Porozumienia o współpracy zawartego 
z PZN, do czego zobowiązywały ją zapisy umowy o dofinansowanie i Programu 
inwestycji. Ponadto nie prowadziła książki obiektu budowlanego, co stanowiło 
naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy prawo budowlane oraz nie zapewniła właściwego 
nadzoru nad realizacją  umowy dzierżawy skoczni narciarskich, w zakresie 
wykonywania przez dzierżawcę KS Chochołów obowiązkowych przeglądów 
technicznych obiektu. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Podjęcie działań w celu określenia w Porozumieniu o współpracy wzajemnej, 
celem rozwijania sportów narciarskich i niezbędnej budowy i modernizacji bazy 
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, zawartym z PZN okresu obowiązywania, 
uwzględniającego odpowiednie zapisy umowy o dofinansowanie i Programu.  

2. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości, 
w zakresie księgowania wydatków dotyczących dofinansowywanych zadań 
inwestycyjnych. 

3. Zapewnienia właściwego nadzoru nad realizacją umowy dzierżawy skoczni 
narciarskich w zakresie przeprowadzania przez dzierżawcę obowiązkowych 
kontroli (przeglądów) stanu technicznego obiektu budowlanego. 

4. Zweryfikowanie w ministerstwie właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu 
zasadności i prawidłowości ujęcia we wniosku o płatność z 4 grudnia 2018 r., 
faktury nr 00011/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.  

                                                      
14 DZ. U. z  2003 r. nr 120, poz. 1134 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków, dnia ……………listopada 2020 r. 

 

 

Kontroler   
Łukasz Chudzik 
inspektor kontroli 

państwowej 
  

 
 

  

Podpis   
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 

uwag i wykonania 
wniosków 


