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I. Dane identyfikacyjne 
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku,  
ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko (dalej: „Ośrodek”). 

 

Tomasz Szostkowski, Dyrektor, od 1 czerwca 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili Paweł 
Ćwikowski, Dyrektor, od 1 lipca 2016 r. do 9 kwietnia 2018 r. 

1. Przygotowanie i wyposażenie Ośrodków dla potrzeb sportu osób 
niepełnosprawnych. 

2. Udostępnianie i wykorzystanie bazy COS dla potrzeb sportu osób 
niepełnosprawnych i zrzeszających je organizacji. 

 

Lata 2017-2019 (I połowa) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po 
tym okresie. 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Waldemar Żarnoch, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/70/2019 z 20 maja 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2017-2019 (I połowa) Ośrodek dysponował bazą sportową, dostosowaną 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podjął współpracę z Polskim Związkiem 
Sportu Niesłyszących i uwzględnił potrzeby szkoleniowe osób w nim zrzeszonych  
w planach zgrupowań. Stosował także równe zasady przy udostępnianiu obiektu dla 
sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym takie same warunki 
cenowe świadczonych usług. 

Ośrodek nie dysponował jednak bazą noclegową przystosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W rezultacie brak 
było możliwości organizowania szkoleń stacjonarnych dla takich sportowców. 
Należy jednak zauważyć, że Ośrodek podejmuje działania na rzecz budowy nowego 
internatu sportowego w pełni dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: „ustawa o NIK”). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wyposażenie Ośrodków dla potrzeb 
sportu osób niepełnosprawnych 

1.1. W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka4 wskazano, że Dyrektor COS realizuje 
zadania statutowe, strategiczne i wynikające z misji publicznej określonej dla 
Centralnego Ośrodka Sportu5. Minister Sportu i Turystyki określił te zadania  
w § 6 statutu COS6, zgodnie z którym przedmiotem działalności podstawowej jest 
tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia 
sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty 
działające w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zadań związanych  
z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach 
Europy. 

(akta kontroli str. 3-59) 

W maju 2019 r. opracowano strategię rozwoju Ośrodka, tj. „Informację na temat 
strategii rozwoju Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
w Giżycku wraz z harmonogramem przebudowy istniejących i budowy nowych 
obiektów sportowych na lata 2019-2021”. Wskazano w niej m.in., że w 2021 r. 
planuje się dostosowanie oferty do wymogów szkolenia sportowego, bazy sportowej 
i sprzętu specjalistycznego na rzecz sportów olimpijskich, umożliwiających 
prowadzenie przygotowań do zawodów mistrzowskich i igrzysk olimpijskich, w tym 
dla osób niepełnosprawnych. Podano również, że cel w powyższym zakresie 
planuje się osiągnąć m.in. poprzez budowę nowego obiektu noclegowego 
spełniającego oczekiwania wszystkich sportowców, w szczególności sportowców 
niepełnosprawnych. 

 (akta kontroli str. 60) 

1.2. W okresie objętym kontrolą przy realizacji zadań związanych ze sportem osób 
niepełnosprawnych Ośrodek współpracował z Polskim Związkiem Sportu 
Niesłyszących. Porozumienie zawarte w tym zakresie dotyczyło organizacji przez 
Ośrodek zgrupowań sportowych dla zawodników tego związku w 2017 r. i 2018 r. 
Polegała ona w szczególności na zapewnieniu im noclegów, całodziennego 
wyżywienia, udostępnienia obiektów sportowych i odnowy biologicznej. 

Dyrektor wyjaśnił, że Ośrodek współpracował tylko z PZS Niesłyszących ze względu 
na nieprzystosowaną bazę noclegową dla sportowców poruszających się na 
wózkach oraz z uwagi na brak zintegrowanej bazy sportowej, noclegowej  
i gastronomicznej powodującej utrudnienia sportowcom niewidomym.  

(akta kontroli str. 61-70) 

Współpraca z COS w Warszawie przy realizacji zadań związanych ze sportem 
dotyczyła głównie realizacji zgrupowań szkoleniowych w Ośrodku na podstawie 
                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich  w Giżycku 
z 29 września 2017 r. ws. wprowadzenia regulaminu wewnętrznego w Ośrodku COS w Giżycku – weszło  
w życie 1 października 2017 r. Z dniem 30 września 2017 r. utraciło moc zarządzenie nr 40/2014 Dyrektora 
Centralnego Ośrodka Sportu z 31 lipca 2014 r ws. nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego 
Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku.  
5 Zgodnie z § 1 ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 21 Dyrektora COS z 18 września 2017 r. część  
I Regulaminu Organizacyjnego „Postanowienia ogólne” jest wspólna dla COS w Warszawie i dla Ośrodków  
i stanowi integralną całość ze szczegółowym regulaminem odpowiednio dla COS i każdego Ośrodka. 
6 Statut COS stanowi załącznik do zarządzenia nr 28 Ministra Sportu i Turystyki z 12 grudnia 2018 r. 
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przesyłanych przez centralę planów w tym zakresie. Możliwość przyjęcia danego 
zgrupowania wynikała m.in. z dostępności obiektu sportowego oraz posiadanej bazy 
noclegowej. 

Dyrektor wyjaśnił, że Ośrodek stale współpracuje z centralą w Warszawie. Związki 
sportowe zgłaszają zapotrzebowanie na szkolenia i zgrupowania do COS  
w Warszawie. Centrala następnie rozplanowuje je w poszczególnych Ośrodkach  
w zależności od możliwości przyjęcia danego zgrupowania, tj. dostępności w nim 
obiektu sportowego czy miejsc noclegowych. Potwierdzają one wówczas możliwość 
przyjęcia danego zgrupowania lub nie. Podał również, że Ośrodek nie ma wpływu 
na miejsce zgrupowania, ponieważ decyzję taką podejmuje trener poszczególnej 
akcji szkoleniowej. Polskie związki sportowe (dalej: pzs) same określają chęć 
organizacji zgrupowań w poszczególnych Ośrodkach. 

(akta kontroli str. 67-71) 

Ośrodek zgłaszał do centrali COS przygotowanie bazy sportowej dla potrzeb 
dyscyplin możliwych do uprawiania sportu w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z 
działalności podstawowej i innej niż podstawowa. W dokumentacji tej podawano 
m.in. strukturę obiektów sportowych, ze specyfikacją techniczną, korygowaną co pół 
roku.  

  (akta kontroli str. 72-117) 

1.3. W latach 2017-2018 w planach inwestycyjno-remontowych Ośrodka 
uwzględniono dwa zadania do realizacji dotyczące przebudowy7: tj.:  

• Pomieszczenia sauny w budynku hali sportowej w 2017 r. - przebudowa części 
pomieszczenia przeznaczonego i wydzielonego do wykonania zespołu saun8 
wraz z zapleczem sanitarnym, dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (przystosowanie toalety, drzwi i kabiny prysznicowej dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

• Trzech spośród 11 internatów sportowych w 2018 r. - przebudowa kondygnacji 
piwnicy, parteru oraz poddasza użytkowego internatów sportowych wraz  
z dostosowaniem pomieszczeń do standardów projektowych i użytkowych.  
W dokumentacji przebudowy trzech ww. internatów sportowych wskazano, że 
obiekty te nie zostaną dostosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne, a w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Dyrektor wyjaśnił, że internaty te powstały w 1991 r. jako obiekty sezonowe  
w zabudowie drewnianej. Głównym celem realizacji zadania ich przebudowy  
w 2018 r. było dostosowanie obiektów do obecnych wymagań p.poż., a także 
poprawa warunków sanitarno-bytowych. Z uwagi na istniejące ograniczenia 
techniczno-budowlane obiektów, w tym parametry konstrukcyjne brak było 
możliwości dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych, tj. szerokość 
klatki schodowej, wysokość schodów, brak możliwości zastosowania wind. Podał 
również, że Ośrodek jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie 
nowego internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym, tj. obiektu  
w pełni dostosowanego do potrzeb takich osób, w tym m.in. wyposażonego  
w specjalnie zaprojektowane pokoje i łazienki, ułatwioną komunikację – windy, 
automatyczne otwierane drzwi, bezprogowe przejścia, a także specjalnie obniżona 
część lady recepcyjnej (zagadnienie to opisano w punkcie 1.9 wystąpienia 
pokontrolnego). 

                                                      
7 Z wyłączaniem prac konserwatorskich oraz pozostałych zadań związanych z naprawą, wymianą i montażem 
itp., a także przebudowy internatu sportowego B1 w 2019 r. polegającej głównie na wymianie pokrycia 
dachowego i jego ocieplenia. 
8 Sauny suchej, mokrej, parowej wraz z zapleczem sanitarnym. 
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Zgodnie § 29 Regulaminu Organizacyjnego COS, plan zadań inwestycyjnych na 
2017 r. i 2018 r. realizowanych ze środków własnych Ośrodka, w tym dotyczący 
przebudowy ww. obiektów i pomieszczenia sauny został zatwierdzony przez 
Dyrektora COS w Warszawie. 
Założenia planów w ww. zakresie zostały zrealizowane. Protokołem odbioru robót  
z 16 października 2017 r. odebrano bez zastrzeżeń przebudowę pomieszczenia 
sauny w budynku hali sportowej w Ośrodku. Po usunięciu przez wykonawcę 
stwierdzonych wad i usterek, protokołem z 25 czerwca 2018 r. odebrano również 
przebudowę trzech internatów sportowych. 
Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania przebudowy pomieszczenia 
sauny, w tym również na przystosowanie toalety dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych wyniosły ogółem 410,8 tys. zł i pochodziły ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystki (dotacja w wysokości 300 tys. zł) oraz ze środków 
własnych Ośrodka. 

Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi na zryczałtowany sposób rozliczenia zadania, a także 
brak wyodrębnienia osobnym działem czy pozycjami pomieszczenia wc  
w kosztorysie ofertowym nie można jednoznacznie określić wartości dla tej części 
zadania. 

Ośrodek na sfinansowanie ww. zadania otrzymał 300,0 tys. zł dotacji celowej  
z budżetu państwa. Umowę w tym zakresie zawarto 5 maja 2017 r. pomiędzy 
Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, a COS w Warszawie. Środki 
przeznaczone na to zadanie, w tym środki własne w kwocie 110,8 tys. zł zostały 
wykorzystane zgodnie z przeznaczaniem9. 

  (akta kontroli str. 67-70, 118-157) 

1.4. Bazę sportową Ośrodka stanowiły hala sportowa z zapleczem rehabilitacyjnym, 
siłowania, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, pływalnia odkryta oraz port 
jachtowy. Obiekty te były przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Dyscypliny sportowe do jakich przeznaczone były ww. obiekty to m.in.: 

− hala sportowa10: rozgrywanie meczy kontrolnych oraz treningu gier 
zespołowych, tj. siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, badmintona, tenisa 
stołowego oraz unihokeja, a także organizacji imprez rangi mistrzostw polski 
oraz treningu w dyscyplinach indywidulanych m.in. gimnastyki artystycznej  
i sportowej, sportów walki na matach, podnoszenia ciężarów, boksu, treningów 
siłowych wszystkich dyscyplin,  

− siłownia: treningi specjalistyczne, tj. podnoszenie ciężarów, judo, sporty walki, 
treningów siłowych wszystkich dyscyplin, 

− boisko wielofunkcyjne: siatkówka, koszykówka, badminton. 

Ośrodek przystosowany był do uprawiania 11 letnich dyscyplin paraolimpijskich11,  
tj. boccia, judo, koszykówki na wózkach, piłki nożnej 5-osobowej, piłki nożnej  
7-osobowej, piłki siatkowej na siedząco, szermierki na wózkach, tańca na wózkach, 
tenisa na wózkach, tenisa stołowego oraz żeglarstwa. Ośrodek nie posiadał 

                                                      
9 Zgodnie z § 10 umowy dotyczącej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji ze środków 
budżetu państwa, COS w Warszawie jako beneficjent, po zakończeniu zadania zobowiązany był do 
sporządzenia i przedstawienia Ministrowi rozliczenia pod względem rzeczowym i finansowym jego wykonania. 
10 W skład której wchodziła płyta główna boiska o wymiarach 54x30m i wysokości 13,5m z widownią na 
 450 miejsc i pełne zaplecze socjalne, sala aerobikowa o wymiarach 27,5x8,5m oraz sala treningowa  
o wymiarach 30x16m. 
11 Według informacji zawartych na stronach internetowych Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, w Polsce na 
poziomie wyczynowym organizowane jest współzawodnictwo w 29 sportach paraolimpijskich, w tym 23 letnich 
oraz 6 zimowych. 
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infrastruktury do uprawiania sportów zimowych przez sportowców 
niepełnosprawnych. 

    (akta kontroli str. 153-164) 

1.5. W skład sprzętu specjalistycznego, wspomagającego szkolenie osób 
niepełnosprawnych, którym dysponował Ośrodek wchodziły: taśmy rehabilitacyjne, 
platformy i podkładki balansujące, piłki oraz poduszka sensoryczna. Przeznaczone 
były do każdej dyscypliny sportu oraz ćwiczeń koordynacyjnych, ogólnorozwojowych 
i stabilizacji stawowej. 

    (akta kontroli str. 165-166) 

1.6. Według stanu na 30 czerwca 2019 r. Ośrodek dysponował 231 miejscami 
noclegowymi, zlokalizowanymi w 11 obiektach – internatach sportowych12. 
Dysponowały one 111 pokojami, w tym 24 jednoosobowymi, 54 dwuosobowymi  
i 33 trzyosobowymi.  

Żaden z tych obiektów nie był przystosowany do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Nie posiadały one toalet z przeznaczeniem dla takich osób, 
podjazdów, ramp i innych urządzeń umożliwiających im dogodne warunki ruchu.  
W rezultacie brak było możliwości organizowania szkoleń stacjonarnych dla 
paraolimpijczyków (niepełnosprawnych ruchowo). 

  (akta kontroli str. 167-168) 

W dniu 30 listopada 2017 r. Dyrektor Ośrodka zawarł z Ministrem Sportu i Turystyki 
umowę na dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie internatu sportowego wraz z zapleczem 
gastronomicznym i infrastrukturą techniczną, w pełni przystosowanego dla osób 
niepełnosprawnych. Całkowitą wartość wydatków na realizację tego zadania  
w przedmiotowej umowie określono na 14 145,0 tys. zł, z tym  
11 300,0 tys. zł stanowiło dofinansowanie Ministerstwa, w ramach programu 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.  

W latach 2017-2018 Ośrodek próbował zrealizować ww. inwestycję w formule 
zaprojektuj i wybuduj. W tym celu przeprowadzono dwa postępowania mające na 
celu wyłonienie wykonawcy, jednakże w obu ogłaszanych przetargach nie udało się 
wyłonić wykonawcy. W związku z powyższym, Ośrodek zlecił wykonawcy 
wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego, wykonanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Kwota 
przeznaczona na wykonanie ww. dokumentacji wyniosła 185,0 tys. zł. W rezultacie 
uzyskano dokumentację projektową  planowanego obiektu, która zakładała m.in., że 
obiekt będzie posiadał trzy kondygnacje, pomiędzy którymi komunikacja 
zapewniona zostanie przez dźwigi osobowe przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przewidziano również toalety dla osób niepełnosprawnych oraz 
sześć pokoi z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla potrzeb tych osób. Na 
potrzeby planowanej inwestycji, w listopadzie 2018 r. uzyskano prawomocne 
pozwolenie na budowę. 

Przeprowadzone w latach 2018-2019 (I połowa) trzy postępowania przetargowe 
mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie przyniosły rezultatu - 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Ośrodek mógł przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym Dyrektor Ośrodka podjął działania 
(rozmowy i konsultacje z Ministerstwem Sportu i Turystyki) mające na celu 
pozyskanie brakujących środków i ostateczne wykonanie zadania. 

    (akta kontroli str. 67-70, 123-126, 169-237) 

                                                      
12 O numerach: od 1 do 9 oraz B1 i B2. 
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1.7. W poszczególnych latach objętych kontrolą Ośrodek nie podejmował działań  
w celu zwiększenia zainteresowania polskich związków sportowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych 
jego ofertą usługową. W zakresie weryfikacji stopnia zadowolenia osób 
korzystających z obiektów Ośrodka zbierano anonimowe ankiety od wszystkich 
osób korzystających z bazy Ośrodka, bez wyszczególniania sportowców 
niepełnoprawnych13. Poziom zadowolenia klientów korzystających z infrastruktury 
Ośrodka w latach 2017-2018 wyniósł odpowiednio: 96,1% i 94,7%. 

W okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań promujących sport  
i aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśnił, że spowodowane 
to było brakiem bazy noclegowej dla sportowców poruszających się na wózkach 
oraz z uwagi na położenie obiektów w znacznych odległościach od siebie,  
tj. stołówki, hali sportowej oraz internatów sportowych powodujących utrudnienia dla 
sportowców niedowidzących. 

   (akta kontroli str. 67-70, 238-243) 

1.8. W badanym okresie zadania w zakresie szkolenia sportowców 
niepełnosprawnych nie były przedmiotem kontroli wewnętrznej oraz audytu i kontroli 
zewnętrznych.  

 (akta kontroli str. 244) 

1.9. W ww. okresie do Ośrodka nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące dostępności 
obiektów sportowych dla potrzeb sportu osób niepełnosprawnych. 

 (akta kontroli str. 245) 

W okresie 2017-2019 (I połowa) Ośrodek nie w pełni zapewnił warunki dla szkolenia 
sportowego osób niepełnosprawnych. Co prawda baza sportowa Ośrodka 
przystosowana była dla potrzeb sportu tych osób, jednakże nie zapewniono bazy 
noclegowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Tym 
samym w Ośrodku nie było możliwości zorganizowania zgrupowań stacjonarnych 
dla takich sportowców. Należy jednak zauważyć, że Ośrodek podjął działania na 
rzecz dostosowania bazy noclegowej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez 
budowę nowego obiektu internatowego. 

 

2. Udostępnianie i wykorzystanie bazy COS dla potrzeb 
sportu osób niepełnosprawnych i zrzeszających je 
organizacji  

2.1. Ośrodek uczestniczył w realizacji planów zgrupowań dla sportowców 
niepełnosprawnych. W poszczególnych latach objętych kontrolą przyjęto  
89 zawodników z niepełnosprawnością słuchową, którym udostępniono obiekty 
sportowe oraz zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Założenia planu 
zgrupowań zostały zrealizowane. 

W odniesieniu do polskich związków sportowych, w podziale na kadrę narodową 
seniorów oraz kadrę narodową młodzieży/juniorów, w ramach szkolenia 
stacjonarnego zrealizowano: 

• W 2016 r. 58 zgrupowań, dotyczących wyłącznie pełnosprawnych sportowców, 
w tym:  

− 11 zgrupowań kadry narodowej seniorów, zorganizowanych przez sześć 
związków sportowych, w których wzięło udział 115 sportowców. 

                                                      
13 W 2017 r. i 2018 r. wydano odpowiednio: 395 i 452 ankiet, otrzymano: 297 i 376. 
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Wykorzystanie obiektów Ośrodka (w osobodniach i osobowejściach14) bazy 
sportowej Ośrodka wyniosło 1 261 osobodni oraz 3 144 osobowejść.  

− 47 zgrupowań kadry młodzieżowej/juniorów, zorganizowanych przez   
10 związków sportowych, w których wzięło udział 905 sportowców. 
Wykorzystanie obiektów Ośrodka wyniosło 6 070 osobodni  
i 12 393 osobowejść. 

• W 2017 r. 51 zgrupowań, w tym: 

− 16 zgrupowań kadry narodowej seniorów, zorganizowanych przez  
10 związków sportowych, w których wzięło udział 169 sportowców. W trzech 
spośród ww. 16 zgrupowań uczestniczyły 54 osoby niepełnosprawne (tj. po  
18 sportowców Polskiego Związku Sportu Niesłyszących). Wykorzystanie 
obiektów Ośrodka wyniosło 1 392 osobodni oraz 2 726 osobowejść.  
W przypadku sportowców niepełnosprawnych dane te stanowiły 
odpowiednio: 161 i 550. 

− 35 zgrupowań kadry młodzieżowej/juniorów, zorganizowanych przez  
10 związków sportowych, w których wzięło udział 679 sportowców 
(wyłącznie osób pełnosprawnych). Wykorzystanie obiektów Ośrodka 
wyniosło 4 082 osobodni i 9 300 osobowejść. 

• W 2018 r. 65 zgrupowań, w tym: 

− 20 zgrupowań kadry narodowej seniorów, zorganizowanych przez osiem 
związków sportowych, w których wzięło udział 253 sportowców (wyłącznie 
osób pełnosprawnych). Wykorzystanie obiektów Ośrodka wyniosło  
1 673 osobodni i 3 120 osobowejść. 

− 45 zgrupowań kadry młodzieży/juniorów, zorganizowanych przez  
12 związków sportowych, w których wzięło udział 785 sportowców.  
W dwóch spośród ww. 45 zgrupowań uczestniczyło 35 osób 
niepełnosprawnych (tj. sportowców Polskiego Związku Sportu 
Niesłyszących). Wykorzystanie obiektów Ośrodka wyniosło 5 360 osobodni 
oraz 11 394 osobowejść. W przypadku sportowców niepełnosprawnych 
dane te stanowiły odpowiednio: 204 i 509. 

• 2019 (I połowa) 19 zgrupowań, dotyczących wyłącznie pełnosprawnych 
sportowców, w tym:  

− sześć zgrupowań kadry narodowej seniorów, zorganizowanych przez pięć 
związków sportowych, w których wzięło udział 79 sportowców. 
Wykorzystanie obiektów Ośrodka wyniosło 700 osobodni i 1 145 
osobowejść. 

− 13 zgrupowań kadry narodowej młodzieży/juniorów, zorganizowanych przez 
sześć związków sportowych, w których wzięło udział 201 sportowców. 
Wykorzystanie obiektów Ośrodka wyniosło 1 095 osobodni i 2 906 
osobowejść. 

(akta kontroli str. 246-253) 

W latach 2017-2019 (I połowa) w Ośrodku nie zrealizowano zgrupowań w ramach 
szkolenia skróconego (bez zakwaterowania i wyżywienia). Dyrektor wyjaśnił m.in., 
że nie zdarza się, aby w Giżycku polskie związki sportowe mieszkały poza 
Ośrodkiem, a trenowały w Ośrodku. Inne organizacje zrzeszające osoby 

                                                      
14 Osobodzień – pobyt i korzystanie z Ośrodka jednej osoby przez jeden dzień. Osoboweiście – wejście jednej 
osoby na jeden obiekt sportowy. 
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niepełnosprawne uprawiające sport, w tym m.in. kluby, stowarzyszenia15, nie 
korzystały z obiektów Ośrodka w poszczególnych latach objętych kontrolą. 

(akta kontroli str. 123-126, 254-261) 

2.2. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki odmowy przez Ośrodek związkom 
sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej lub innym podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych lub rezygnacji ww. 
podmiotów z korzystania z usług Ośrodka. 

    (akta kontroli str. 246-247) 

2.3. W wyniku oględzin przeprowadzonych w budynku hali sportowej Ośrodka 
ustalono m.in., że w obiekcie tym zastosowano rozwiązania architektoniczne oraz 
techniczne umożliwiające szkolenie sportowe osobom niepełnosprawnym. 
Znajdowały się w nich podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, dźwig 
osobowy oraz toalety przystosowane dla takich osób. Wymiary drzwi wejściowych 
do tego budynku oraz sal treningowych (w każdym przypadku równe lub większe 
0,9m), a także pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych umożliwiały swobodne 
poruszanie. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary 
wiatrołapów, zgodnie z § 61 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie16, umożliwiały dogodne warunki ruchu osobom 
niepełnosprawnym.  
W budynku tym znajdowało się dziesięć toalet przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji zapewniono co najmniej jedną toaletę  
z odpowiednią przestrzenią manewrową (powyżej 1,50x1,50m) oraz wyposażeniem,  
a także uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.  
Poddany oględzinom dźwig osobowy posiadał kabinę o wymiarach 1,50m x 2,20m 
oraz dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych. W trakcie oględzin był on 
sprawny, posiadał aktualne badania okresowe dopuszczające go do użytkowania.  
W rejonie budynku poddanego oględzinom znajdowały się wydzielone i oznakowane 
miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W trakcie 
oględzin nie posiadały one nawierzchni barwy niebieskiej oraz znaku poziomego  
P-20 „koperta” z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, tj. symbolu osoby na wózku 
inwalidzkim. 
Dyrektor wyjaśnił m.in., że nie jest zobowiązany do stosowania oznakowania w tym 
zakresie, gdyż ciągi pieszo-jezdne zlokalizowane na terenie Ośrodka nie są drogami 
publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  
a są drogami wewnętrznymi. Wskazał, że oznakowanie stanowisk postojowych 
zostało uaktualnione. Miejsca parkingowe zostały pomalowane farbą koloru 
niebiskiego i oznaczone znakiem poziomym P-20. Podał również, że zostało to 
wykonane, aby dodatkowo ułatwić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 
Dostęp do pozostałych obiektów Ośrodka z poziomu terenu był swobodny, nie 
stwierdzono barier architektonicznych utrudniających korzystanie niepełnosprawnym 
sportowcom z jego infrastruktury. 

(akta kontroli str. 123-126, 262-285) 

2.4. Stawki opłat (osobodnia) z tytułu usług świadczonych w obiektach sportowych 
ustalane były przez COS w Warszawie dla zawodników kadry olimpijskiej  
i narodowej seniorów polskich związków sportowych oraz zawodników kadry 
narodowej juniorów tych związków. Upoważniono natomiast dyrektorów Ośrodków 
do samodzielnego negocjowania i ustalania stawek pobytu dla zgrupowań 

                                                      
15 Poza Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących, którego zgrupowania opisano w punkcie 2.1 wystąpienia 
pokontrolnego. 
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. 
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pozostałych podmiotów organizujących szkolenie, wskazując dla  nich  minimalne 
stawki opłat. 

W poszczególnych latach objętych kontrolą stawki te w Ośrodku wyniosły: 

• W 2017 r.: 
− Pzs: 140 zł dla kadry narodowej juniorów, 145 zł dla kadry narodowej seniorów  

i kadry młodzieżowej, 
− inne organizacje zrzeszające pełnosprawnych sportowców oraz związki  

i organizacje sportowców niepełnosprawnych: od 99 zł do 105 zł. 

• W 2018 r.: 
− Pzs: 140 zł dla kadry narodowej juniorów, 145 zł dla kadry narodowej seniorów  

i kadry młodzieżowej, 
− inne organizacje zrzeszające pełnosprawnych sportowców oraz związki  

i organizacje sportowców niepełnosprawnych: od 105 zł do 110 zł. 

• W 2019 r. (I połowa): 
− Pzs: 145 zł dla kadry narodowej juniorów, 150 zł dla kadry narodowej seniorów  

i kadry młodzieżowej, 
− inne organizacje zrzeszające pełnosprawnych sportowców oraz związki  

i organizacje sportowców niepełnosprawnych: od 115 zł do 123 zł. 

Przewidziane ulgi cenowe w latach 2017-2018 w wysokości 5 zł dotyczyły pzs  
w sytuacji wykonania przez nich 1 000 osobodni i zadeklarowaniu realizacji w tym 
samym roku 2 000 osobodni. W 2019 r. nie przewidziano takich ulg. Dyrektor na 
okoliczność wzrostu stawek dla związków i organizacji zrzeszających 
niepełnosprawnych sportowców w powyższym okresie podał, że wzrósł koszt 
utrzymania obiektów i internatów sportowych. Podnosząc stawki opłat za 
świadczone usługi zwiększono jednocześnie limity korzystania z obiektów 
sportowych. 

    (akta kontroli str. 123-126, 286-288) 

2.5. W poszczególnych latach objętych kontrolą 184 osoby niepełnosprawne 
skorzystały indywidulanie z obiektów Ośrodka (ścianki wspinaczkowej w hali 
sportowej), w tym 180 osób w 2017 r. oraz cztery osoby w 2018 r. Ośrodek zapewnił 
tym osobom opiekę instruktorską – operatora tej ścianki. Pomoc w przemieszczaniu 
się zapewnili również opiekunowie grup. W latach 2017-2019 (I połowa) nie 
wystąpiły przypadki odmowy osobom niepełnosprawnym korzystania z obiektów 
Ośrodka.   

 (akta kontroli str. 289) 

2.6. Przychody z tytułu szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych  
w przychodach Ośrodka z działalności podstawowej i innej niż podstawowa 
wyniosły: 

− 3 100,3 tys. zł w 2017 r., w tym 1 640,9 tys. zł z działalności podstawowej  
i 1 459,4 tys. zł z działalności dodatkowej, 

− 3 186,3 tys. zł w 2018 r., w tym 1 899,3 tys. zł z działalności podstawowej  
i 1 287,0 tys. zł z działalności dodatkowej, 

− 1 162,1 tys. zł w 2019 (I połowa), w tym 544,5 tys. zł z działalności podstawowej 
i 617,6 tys. zł z działalności dodatkowej. 

Przychody z tytułu szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych w 2017 r.  
i 2018 r. wyniosły odpowiednio: 24,5 tys. zł i 27,7 tys. zł17. Udział przychodów z tego 

                                                      
17 W 2019 r. nie zrealizowano zgrupowań sportowców niepełnosprawnych. 
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tytułu w przychodach Ośrodka z działalności podstawowej i dodatkowej w tych 
latach stanowił odpowiednio: 0,8% i 0.9%.  

      (akta kontroli str. 290) 

2.7. W badanym okresie w Ośrodku nie były organizowane, przez polskie związki 
sportowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu 
osób niepełnosprawnych imprezy i zawody sportowe. 

 (akta kontroli str. 72-117) 

W ocenie NIK, poprzez wysoki standard funkcjonalny hali sportowej i jej 
dostosowanie dla różnych grup sportowców, Ośrodek zapewnił równy dostęp do 
korzystania ze swojej bazy sportowej. Nie występowały w niej bariery 
architektoniczne utrudniające korzystanie niepełnosprawnym sportowcom. 
Stosowano takie same zasady przy ich udostępnianiu sportowcom pełnosprawnym  
i niepełnosprawnym, w tym takie same warunki cenowe świadczonych usług.  
W planach zgrupowań Ośrodka uwzględniono również potrzeby szkoleniowe 
sportowców niesłyszących.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 Olsztynie. 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. 

Olsztyn, 9 lipca 2019 r. 
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