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I. Dane identyfikacyjne 
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu1,  
ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz. 
 
Zdzisław Ryder, Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
w Wałczu2, od 1 marca 2016 r.3 
 
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 Kontroli4. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 
 
 
1. Iwona Gołębiewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LSZ/100/2019 z 23.05.2019 r.  
2. Agata Prochotta Miłek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LSZ/120/2019 z 01.07.2019 r. 
(akta kontroli str. 1, 2) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Ośrodek zapewniał warunki dla szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych, w tym 
paraolimpijczyków. Współpracował również z polskimi związkami sportowymi oraz innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. Za 
pośrednictwem własnej strony internetowej i portalu społecznościowego, Ośrodek prowadził 
działania promujące sport osób niepełnosprawnych, jednak nie informował o dostępności 
bazy dla osób niepełnosprawnych. Przyjęte przez Ośrodek formy współpracy                       
z organizacjami sportowymi działającymi na rzecz sportowców z niepełnosprawnościami 
umożliwiały tej grupie sportowców korzystanie z bazy sportowej. Ośrodek zapewnił do niej 
równy dostęp. Nie występowały w nim 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. 
 
 
 

                                                      
1 Dalej: Ośrodek. 
2 Dalej: Dyrektor Ośrodka. 
3 Na podstawie umowy o pracę z 29.02.2016 r. zawartej na czas próbny od 1.03. do 31.05.2016 r., umowy 
z 25.05.2016 r. zawartej na czas określony od 1.06 do 30.11.2016 r. i umowy z 24.11.2016 r. na czas 
nieokreślony od 1.12.2016 r. 
4 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
5 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 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Zgodnie z § 6 Statutu Centralnego Ośrodka Sportu7, 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 zadań związanych z przygotowywaniem kadry 
narodowej do udziału m.in. w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, 
mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.  W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka 
nadawanym przez Dyrektora Ośrodka w uzgodnieniu z Dyrektorem Centralnego Ośrodka 
Sportu8 zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu COS, ani w innym dokumencie wewnętrznym Ośrodka 
nie uszczegółowiono kwestii dotyczących realizacji zadań związanych ze szkoleniem 
sportowym osób niepełnosprawnych. Nie opracowano strategii rozwoju Ośrodka. 

  (akta kontroli str. 11-50, 138) 
 
1.2. Przy realizacji zadań dotyczących sportu osób niepełnosprawnych Ośrodek  
współpracował z Centralnym Ośrodkiem Sportu,  potwierdzając dostępności bazy sportowej 
Ośrodka w zakresie szkoleń centralnych. Współpraca bezpośrednia z podmiotami 
prowadzącymi działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych polegała na realizacji 
zamówień na szkolenia zgłaszanych przez zainteresowane organizacje. Ośrodek nie 
określił zasad współpracy z polskimi związkami sportowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. 

  (akta kontroli str. 136-139) 
Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że nie widzi konieczności opracowywać (…) zasad współpracy 
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. COS-
OPO w Wałczu realizuje zadania powierzone Statutem (…). Zgodnie ze specyfiką 
działalności pierwszeństwo w dokonywaniu rezerwacji mają wszystkie polskie związki 
sportowe, również te, które prowadzą szkolenie osób niepełnosprawnych, ich plany 
zgłaszane są do Ośrodka w grudniu na I kwartał kolejnego roku oraz do 20 lutego na 
kolejne trzy kwartały danego roku. Ośrodek w ramach posiadanych miejsc noclegowych 
oraz dostępności obiektów sportowych dla danej dyscypliny, przyjmuje do realizacji 
zgłoszone zgrupowania sportowe.  Po potwierdzeniu rezerwacji dla polskich związków 
sportowych Ośrodek przyjmuje do realizacji (potwierdza rezerwację) innym podmiotom 
działającym w obszarze kultury fizycznej w tym również zainteresowanym podmiotom 
prowadzącym działalność na rzecz sportu osób niepełnosprawnych. Kolejnym etapem jest 
prowadzona kampania sprzedażowa (maile, listy, oferty, rozmowy telefoniczne) 
z pozostałymi podmiotami w tym również tymi, prowadzącymi działalność na rzecz sportu 
osób niepełnosprawnych. 

  (akta kontroli str. 149, 150) 
 
1.3. Ośrodek ujął w planach inwestycyjno-remontowych 3 zadania, w ramach których 
przeprowadzono prace przystosowujące bazę do potrzeb osób niepełnosprawnych: 
- w 2017 r. remont 36 pokoi w internacie „Lider”, w tym przystosowanie łazienek w 20 
pokojach do potrzeb osób niepełnosprawnych (całowity koszt zadania wyniósł 661,1 tys. zł9, 
w tym 17,1 tys. zł ze środków własnych na przystosowanie łazienek do potrzeb osób 
niepełnosprawnych10); 

                                                      
6 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. 
7 Ustalonym na podstawie zarządzenia Nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”. 
8 Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu z dnia 18 września 2017 r. 
9 W tym: 568,0 tys. zł środków własnych i 93,1 tys. zł dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
10 Zakup uchwytów i krzeseł prysznicowych. 
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- w 2017 r. i  2018 r. rozbudowa stołówki i modernizacja zaplecza kuchennego Ośrodka,     
w tym przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych i bramki wejściowej na 
stołówkę (całkowity koszt zadania wyniósł 2.234,0 tys. zł11); 
- w 2017 r. i 2018 r. budowa areny lekkoatletycznej, w tym wykonanie systemu mocowania 
wózków inwalidzkich na rzutni do pchnięcia kulą (całkowity koszt zadania 1.234,3 tys. zł12). 
 
Ośrodek nie finansował z dotacji celowych robót dostosowujących bazę do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

  (akta kontroli str. 252-256) 
 
1.4. Ośrodek dysponował bazą sportową, na którą składało się 15 rodzajów obiektów, tj.: 
stadion lekkoatletyczny, boisko do gry w hokeja na trawie, boiska trawiaste do piłki nożnej 
(cztery), rzutnie lekkoatletyczne (siedem), pływalnia kryta, sala ergometrów wioślarskich, 
sala ergometrów kajakowych, hala sportowa A13 i hala sportowa B14, sala bokserska, 
siłownie (trzy15), sala crossfit, sala fitness, tor regatowy, korty tenisowe. Na 12 z 15 ww. 
obiektach16 osoby z niepełnosprawnościami mają warunki do treningu17 i uprawiania sportu 
w następujących dyscyplinach paraolimpijskich: pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo, 
koszykówka na wózkach, piłka siatkowa na wózkach, tenis ziemny na wózkach, boccia, 
judo, lekkoatletyka18, piłka pięcio- i siedmio-osobowa, rugby na wózkach, szermierka na 
wózkach, taniec na wózkach, tenis stołowy, triathlon. Ośrodek umożliwiał osobom 
niepełnosprawnym uprawianie sportu również w dyscyplinach: wyścigi na wózkach               
i pchnięcie kulą.  

  (akta kontroli str. 110, 112-116) 
 

1.5. Sprzęt specjalistyczny, wspomagający szkolenie osób niepełnosprawnych, jakim 
Ośrodek dysponował to: rzutnie z zaczepami do mocowania wózka, na obiektach rzutni 
lekkoatletycznych i dźwig dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni.  

  (akta kontroli str. 112-113) 
 
1.6. Ośrodek dysponował 378 miejscami noclegowymi w 8 budynkach19, w tym: 57 
miejscami w pokojach jednoosobowych, 246 - w pokojach dwuosobowych, 15 - w pokojach 
trzyosobowych, 14 - w siedmiu apartamentach20 i 46 - w ośmiu domkach sezonowych 
„Bungalow”. Pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowiły 25,4% 
dostępnych miejsc noclegowych (96 z 378) i zlokalizowane były w Internacie „Lider” (44 
pokoi z 88 miejscami noclegowymi) i w Internacie „Stadion” (osiem pokoi z ośmioma 
miejscami noclegowymi). Trzy internaty: „Lider”, „Stadion” i „Sydney” wyposażone były 
w windy przystosowane do transportu osób z niepełnosprawnościami21.   

  (akta kontroli str. 111) 
 

                                                      
11 W tym: 1 701,0 tys. zł  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 533,0 tys. zł ze środków własnych – kosztu 
zakupu uchwytów dla niepełnosprawnych do toalety przy stołówce i bramki wejścowej na stołówkę, nie 
wyodrębniono w ewidencji księgowej Ośrodka. 
12 W tym: 980,0 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 254,3 tys. zł ze środków własnych – kosztu 
wykonania systemu mocowania wózków inwalidzkich na rzutni do pchnięcia kulą, nie wyodrębniono w ewidencji 
księgowej Ośrodka. 
13 Uprawiane dyscypliny: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis. 
14 Uprawiane dyscypliny: koszykówka i siatkówka. 
15 Zwane: „Hangar”, „Lider” i „Ciężka”. 
16 Osoby z niepełnosprawnościami nie uprawiają sportu na: boisku do gry w hokeja na trawie, boisku trawiastym 
do piłki nożnej i w sali bokserskiej.  
17 Trening siłowy (w siłowniach „Hangar”, „Lider” i „Ciężka”), trening crossfit (sala Crossfit), ćwiczenia fitness, 
ogólnorozwojowe i usprawniające (sala Fitness), trening wioślarski i kajakowy (sale ergometrów wioślarskich       
i kajakowych i tor regatowy), pchnięcie kulą i pływanie. 
18 Tylko na obiektach otwartych. 
19 Tj.: w pięciu internatach („Lider” – 156 miejsc noclegowych, „Stadion” - 40, „Budynek Główny” – 27, „Sydney” 
– 37, „DW-700” – 49), ponadto w willi „Pasieka” – 14 miejsc noclegowych, w sezonowych domkach „Bungalow” – 
46 i w tzw. budynku Administracyjnym - dziewięć. 
20 W tym: w dwóch apartamentach w Internacie „Lider”, jednym – w Internacie „Sydney”, jednym w willi „Pasieka” 
i trzech w budynku Administracyjnym. 
21 Przyciski w windach oznaczone były alfabetem Braila. 
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1.7. Ośrodek prowadził działania promujące sport oraz aktywność fizyczną osób 
niepełnosprawnych za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook22 i własnej 
strony internetowej23, na których udostępniał fotorelacje z odbytych obozów osób 
niepełnosprawnych24, jednakże nie informował na oficjalnej stronie internetowej 
o dostępności bazy dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor Ośrodka poinformował, że 
w miesiącach mniejszego obłożenia Ośrodka aktywnie prowadzona jest tele-promocja 
Ośrodka. Polega ona na bezpośrednim kontakcie telefonicznym z klubami sportowymi 
wymienionymi na stronie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Jeżeli klub 
wyraża chęć otrzymania oferty mailowej lub listownej, oferta taka jest sporządzana 
i wysłana do zainteresowanych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest również 
wysyłka listowana folderów Ośrodka do klubów sportowych, w tym klubów sportu 
niepełnosprawnych. Ponadto Dyrektor Ośrodka poinformował, że oferta Ośrodka wysyłana 
jest pocztą elektroniczną kilka razy w roku do wszystkich polskich związków sportowych 
wyszczególnionych w wykazie dostępnym na stronie Ministerstwa Sportu i  Turystyki25, 
w tym związków działających na rzecz niepełnosprawnych sportowców. 

  (akta kontroli str. 140-146) 
Ośrodek nie prowadził badań poziomu satysfakcji osób niepełnosprawnych korzystających 
z jego obiektów. Dyrektor Ośrodka poinformował, że Ośrodek posiada ogólną ankietę 
zadowolenia klienta, która jest dedykowana dla wszystkich osób przebywających 
w Ośrodku. Działania podejmowane przez Ośrodek (na rzecz osób niepełnosprawnych) nie 
wynikały z uwag wskazanych w ankietach, a z bezpośrednich rozmów z zainteresowanymi. 
Podczas remontu internatu Lider znaczna część pokoi została dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  

  (akta kontroli str. 126-135, 146) 
 
1.8. Usługi świadczone przez Ośrodek w zakresie sportu osób niepełnosprawnych nie były 
przedmiotem kontroli wewnętrznej Centralnego Ośrodka Sportu26 i audytu wewnętrznego27 
ani kontroli zewnętrznych28. 

  (akta kontroli str. 51-103) 
 
1.9. W prowadzonym przez Ośrodek rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano wpisów 
dotyczących spraw z zakresu dostępności obiektów sportowych dla potrzeb sportu osób 
z niepełnosprawnościami.  

  (akta kontroli str.152-153) 
 

                                                      
22 www.facebook.com/cosopowalcz 
23 https://walcz.cos.pl 
24 Na przykład na temat: V Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, przygotowań parakajakarzy do Igrzysk 
Olimpijskich, Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci i rodziców, pobytu sportowców Klubu Sportowego 
Inwalidów ”Start” Szczecin. 
25 https://www.msit.gov.pl/pl/sport/polskie-zwiazki-sportow/informacje-dla-polskich/7808,Wykaz-polskich-
zwiazkow-sportowych-Komunikat-z-5-czerwca-2018-r.html. 
26 W latach 2017-2019 (do 31.05.) Centralny Ośrodek Sportu przeprowadził 18 kontroli wewnętrznych, w tym: 
osiem w 2017 r., siedem w 2018 r. i trzy w 2019 (do 31.05). Zalecenia dotyczyły głównie: przestrzegania 
przepisów w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, wdrożenia wszystkich standardów w internatach 
sportowych i wdrożenia Active Directory. 
27 Audyt wewnętrzny przeprowadzony został przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Centralnego Ośrodka 
Sportu, w zakresie dwóch zadań audytowych, tj.: „Prawidłowości ochrony danych osobowych w COS-OPO 
w Wałczu” (badaniu i ocenie poddano funkcjonowanie kontroli zarządczej w COS-OPO w Wałczu w działach 
odpowiedzialnych za realizację zadań w badanym obszarze tj. w szczególności na stanowisku Lokalnego 
Koordynatora Danych Osobowych – raport z 30.11.2018 r.) oraz „Bezpieczeństwa teleinformatycznego w COS- 
OPO w Wałczu” (badaniu i ocenie poddano funkcjonowanie kontroli zarządczej w COS-OPO w Wałczu 
w działach odpowiedzialnych za realizację zadań w badanym obszarze tj. w szczególności na stanowisku 
Administratora Systemu Informatycznego – raport z 30.11.2018 r.) 
28 W latach 2017-2019 (do 31.05.) organy kontrolne przeprowadziły w Ośrodku 25 kontroli, w tym: siedem 
w 2017 r. (jedna przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałczu i sześć przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu), 13 w 2018 r. (11 przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wałczu, jedna przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałczu i jedna przez 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej) oraz pięć do 31.05.2019 r. (jedna przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałczu i cztery przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Wałczu).  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 
 
Dyrektor Ośrodka prawidłowo realizował działania na rzecz zapewnienia w Ośrodku 
warunków dla szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienia 
wyposażenia dla potrzeb przygotowania paraolimpijczyków. Dyrektor Ośrodka 
współpracował z polskimi związkami sportowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. Ośrodek prowadził działania 
promujące sport osób niepełnosprawnych za pośrednictwem portali społecznościowych, 
własnej strony internetowej oraz korespondencyjnie, jednak nie informował na oficjalnej 
stronie o dostępności Ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Działania Ośrodka w zakresie 
organizacji szkoleń sportowców niepełnosprawnych ograniczały się do udostępnienia im 
bazy sportowej i hotelowej, w której nie stwierdzono występowania barier architektonicznych 
ograniczających dostęp dla takich osób.  
 
 

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

2.1. Ośrodek nie uczestniczył w opracowaniu planów zgrupowań dla sportowców 
niepełnosprawnych. Zastępca Dyrektora Ośrodka, Jan Grzymała, wyjaśnił, że z COS 
w Warszawie Ośrodek otrzymuje dwa razy do roku zapotrzebowanie na zgrupowania 
zarówno sportowców niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych zgłaszane przez Polskie 
Związki Sportowe. Zgłoszenia te są przyjmowane w ramach dostępności miejsc oraz 
obiektów.  

(akta kontroli str. 156, 157-159) 

W roku 2017 nie zaplanowano żadnych zgrupowań sportowców niepełnosprawnych, w roku 
2018 zaplanowano ich pięć, a na pierwsze półrocze 2019 r. dwa. Organizatorem wszystkich 
przedmiotowych zgrupowań był Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start. 

(akta kontroli str.  156, 157-159) 

W badanym okresie wystąpiły trzy przypadki rezygnacji z realizacji zgrupowania.  W 2018 r. 
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start zrezygnował ze zgrupowania z powodu 
braku finasowania, a w roku 2019 Polski Związek Kajakowy z dwóch zgrupowań, jednego   
z powodu decyzji trenera o rezygnacji i jednego z powodu braku finansowania29. 

(akta kontroli str. 156, 157-159, 160-163) 

Zastępca Dyrektora Ośrodka wyjaśnił, że przypadków odmowy przez COS-OPO w Wałczu 
przyjęcia do realizacji zgrupowań sportowców niepełnosprawnych mogło być więcej, 
odmowy te wynikały jedynie z braku dostępności miejsc w internatach sportowych lub braku 
dostępności w danym okresie obiektów sportowych. Odmowy dokonywane były już na 
etapie rozmowy telefonicznej. Niestety Ośrodek nie prowadzi w tym temacie ewidencji a tym 
samym nie jest w stanie wykazać ile takich przypadków było. 

(akta kontroli str. 156, 157-159) 

2.2. 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. 168 zgrupowań, w tym:  

 59 zgrupowań kadry narodowej seniorów (z tego cztery dla sportowców 
niepełnosprawnych), zorganizowanych przez dwanaście (z tego dwa sportowców 
niepełnosprawnych30) związków sportowych31, w których wzięło udział 971 

                                                      
29 Szkolenie to nie było ujęte w planie przesłanym przez COS. 
30 Polski Komitet Paraolimpijski, PZ Kajakowy, sekcja Parakajakarstwo. 
31 PZ Bokserski, PZ Hokeja na Trawie, PZ Kajakowy, PZ Lekkiej Atletyki, PZ Narciarski, PZ Towarzystw 
Wioślarskich, PZ Szermierczy, PZ Triathlonu, PZ Zapaśniczy, PZ Koszykówki.  
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OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

6 

sportowców, z tego 29 zawodników niepełnosprawnych. Wykorzystanie obiektów 
Ośrodka (w osobodniach i osobowejściach32) wyniosło 6.459 osobodni oraz 
106.484 osobowejść, w tym przez osoby niepełnosprawne odpowiednio 203 
osobodni.   

 109 zgrupowań kadry młodzieżowej/juniorów, zorganizowanych przez ·dziewięć 
związków sportowych, w których wzięło udział 2.687 sportowców. Wykorzystanie 
obiektów Ośrodka wyniosło 14.915 osobodni33. 

 W 2017 r. 169 zgrupowań, w tym: 

- 67 zgrupowań kadry narodowej seniorów (z tego dwa dla sportowców 
niepełnosprawnych), zorganizowanych przez dziesięć (z tego dwa niepełnosprawnych) 
związków sportowych, w których wzięło udział 1.489 sportowców (z tego 32 sportowców 
niepełnosprawnych). Wykorzystanie obiektów Ośrodka wyniosło 10.125 osobodni oraz 
119.473 osobowejść, w tym przez osoby niepełnosprawne 304 osobodni. 

- 102 zgrupowań kadry młodzieżowej/juniorów, zorganizowanych przez  
dziewięć związków sportowych, w których wzięło udział 2.747 sportowców. 
Wykorzystanie obiektów Ośrodka wyniosło 15.017 osobodni. 

 W 2018 r. 176 zgrupowań, w tym: 

 74 zgrupowań kadry narodowej seniorów, zorganizowanych przez 14 związków 
sportowych (z tego dwa sportowców niepełnosprawnych), w których wzięło udział 
1.531 sportowców (z tego 91 zawodników niepełnosprawnych). Wykorzystanie 
obiektów Ośrodka wyniosło 9.897 osobodni (w tym osoby niepełnosprawne 485)     
i 9.897 osobowejść. 

- 102 zgrupowań kadry młodzieży/juniorów, zorganizowanych przez  
dziewięć związków sportowych, w których wzięło udział 2.468 sportowców.  
Wykorzystanie obiektów Ośrodka wyniosło 14.381 osobodni  

 2019 r. (na 30.05.2019 r.) 40 zgrupowań, w tym:  

- 11 zgrupowań kadry narodowej seniorów (z tego pięć dla sportowców 
niepełnosprawnych), zorganizowanych przez sześć (z tego dwa sportowców 
niepełnosprawnych) związków sportowych, w których wzięło udział 755 sportowców      
(z tego 115 zawodników niepełnosprawnych). Wykorzystanie obiektów Ośrodka           
(w osobodniach i osobowejściach34) bazy sportowej Ośrodka wyniosło 3.606 osobodni 
oraz 38.062 osobowejść, w tym przez osoby niepełnosprawne 1030 osobodni. 

- 29 zgrupowań kadry młodzieżowej/juniorów, zorganizowanych przez  
pięć związków sportowych, w których wzięło udział 755 sportowców. Wykorzystanie 
obiektów Ośrodka wyniosło 3.606 osobodni. 

W żadnym z powyższych zgrupowań kadry narodowej młodzieży / juniorów nie brali udziału 
zawodnicy niepełnosprawni. W badanym okresie w Ośrodku nie rejestrowano odrębnie 
osobowejść osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych ani w podziale na kategorie 
wiekowe. 

(akta kontroli str. 154) 

W latach 2016-2018 jeden związek sportowy zorganizował w Ośrodku trzy szkolenia 
skrócone (bez zakwaterowania i wyżywienia). Wszystkie szkolenia dotyczyły kadry 
narodowej seniorów. Związane z nim wykorzystanie Ośrodka wynosiło odpowiednio 3, 158  
i 41 osobowejść. W żadnym z szkoleń nie brali udziału sportowcy niepełnosprawni.              
W 2019 r. (I półrocze) żaden związek sportowy nie zrealizował szkolenia skróconego.        
W całym badanym okresie nie organizowano szkoleń skróconych dla kadry narodowej         
młodzieży / juniorów.  

(akta kontroli str. 155) 

                                                      
32 Osobodzień – pobyt i korzystanie z Ośrodka jednej osoby przez jeden dzień. Osoboweiście – wejście jednej 
osoby na jeden obiekt sportowy. 
33 W przypadku osobowejść na obiekty sportowe Ośrodek nie dysponuje danymi w podziale na kategorie 
wiekowe. 
34 Osobodzień – pobyt i korzystanie z Ośrodka jednej osoby przez jeden dzień. Osoboweiście – wejście jednej 
osoby na jeden obiekt sportowy. 
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2.3. W badanym okresie z obiektów Ośrodka korzystały następujące organizacje 
zrzeszające osoby niepełnosprawne: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Klub Sportowy 
Inwalidów START Szczecin, Stowarzyszenie Jedna Chwila, Polski Związek Niewidomych 
Oddział w Słupsku, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START Warszawa, 
UniqueCenter. W latach 2017-2019 (I półrocze) w ramach organizowanych przez te 
organizacje różnego typu pobytów z obiektów Ośrodka korzystały odpowiednio 42, 210 i 54 
osoby niepełnosprawne. 

(akta kontroli str. 163-167) 

2.4. Oględziny obiektów Ośrodka35 wykazały m.in., że w obiekcie zastosowano 
rozwiązania architektoniczne oraz techniczne umożliwiające szkolenie sportowe osobom 
niepełnosprawnym. Do każdego z obiektów sportowych Ośrodka prowadziły podjazdy dla 
osób poruszających się na wózkach. Znajdowały się w nich toalety przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych z odpowiednią przestrzenią manewrową (powyżej 
1,50x1,50m) oraz wyposażeniem, a także uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń 
higienicznosanitarnych oraz łącznie dwa dźwigi osobowe z kabinami o wymiarach       
1,50m x 2,20m oraz dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych. Dźwig osobowy         
w Internacie Sportowym Stadion wyposażony był również w system informacji głosowej. 
Wymiary drzwi wejściowych do wszystkich budynków oraz sal treningowych i pływalni        
(w każdym przypadku równe lub większe 0,9 m), a także pomieszczeń i ciągów 
komunikacyjnych umożliwiały swobodne poruszanie. Położenie drzwi wejściowych do 
budynków 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 usytuowanie36, umożliwiały dogodne warunki ruchu osobom 
niepełnosprawnym. Na terenie Ośrodka przy pływalni znajdowały się trzy wydzielone            
i oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych       
opatrzone znakiem poziomym P-20 „koperta” z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, tj. 
symbolu osoby na wózku inwalidzkim. Dostęp do obiektów Ośrodka z poziomu terenu był 
swobodny, nie stwierdzono barier architektonicznych utrudniających korzystanie 
niepełnosprawnym sportowcom z jego infrastruktury. 

(akta kontroli str. 168-213) 

2.5. Stawki opłat (osobodnia) z tytułu usług świadczonych w obiektach sportowych dla 
zawodników kadry olimpijskiej i narodowej seniorów polskich związków sportowych oraz 
zawodników kadry narodowej juniorów tych związków ustalane były przez COS                   
w Warszawie37. Upoważniono natomiast dyrektorów Ośrodków do samodzielnego 
negocjowania i ustalania stawek pobytu dla zgrupowań 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 100 zł do 145 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 115 zł do 145 zł. 

 W 2019 r. (I połowa): 

 PZS: 145 zł dla kadry narodowej juniorów, 150 zł dla kadry narodowej seniorów  
i kadry młodzieżowej, 

                                                      
35 Oględziny przeprowadzono w dniu 10 lipca 2019 r.  
36 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065. 
37 Zarządzenie nr 60/2014 Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie stawek 
osobodnia dla zawodników kadry olimpijskiej i narodowej juniorów polskich związków sportowych. 
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 inne organizacje zrzeszające pełnosprawnych sportowców oraz związki  
i organizacje sportowców niepełnosprawnych: od 120 zł do 150 zł. 

 (akta kontroli str. 163-167) 

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki pobierania od sportowców niepełnosprawnych 
wyższych stawek za korzystanie z obiektów Ośrodka ani nie udzielano im zniżek. Zastępca 
Dyrektora wyjaśnił, że dla Polskiego Związku Kajakowego Ośrodek bez wyjątku stosował 
stawkę osobodnia wynikającą z Zarządzenia Dyrektora COS w Warszawie. Dla Polskiego 
Związku Sportu Niepełnosprawnych START, którego płatnikiem w większości przypadków 
był Polski Komitet Paraolimpijski, z zasady Ośrodek stosuje stawkę za osobodzień pobytu  
w wysokości aktualnie obowiązujących stawek dla kadry seniorskiej polskich związków 
sportowych.  

(akta kontroli str. 163-167) 

2.6. Ośrodek nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji indywidualnych wejść osób 
niepełnosprawnych na obiekty sportowe. Stosowane magnetyczne karty dostępowe nie 
oferują takiej opcji. W latach 2017 – 2019 (I półrocze) obowiązywały jednakowe dla 
wszystkich stawki opłat za usługi Ośrodka. 

(akta kontroli str. 156, 157-158) 

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

 9.656,3 tys. zł w 2017 r., w tym 7.371,4 tys. zł z działalności podstawowej  
i 2.284,9  tys. zł z działalności dodatkowej, 

 9.851,4 tys. zł w 2018 r., w tym 7.475,7 tys. zł z działalności podstawowej  
i 2.375,7 tys. zł z działalności dodatkowej, 

 4.660,7  tys. zł w 2019 r. (I połowa), w tym 3.566,4 tys. zł z działalności podstawowej i 
1.094,3 tys. zł z działalności dodatkowej. 

Przychody z tytułu szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych wynosiły w 2017 r.  163,1 
tys. zł brutto, w 2018 r. 209,3 tys. zł brutto oraz w pierwszym półroczu  2019 r.  161,8 tys. zł 
brutto, co stawoniło odpowiednio 1,69%, 2,12% i 4,54% udziału w przychodach Ośrodka. 

(akta kontroli str. 139, 214-251) 

2.8. W badanym okresie w Ośrodku Polski Związek Kajakowy dwukrotnie organizował 
zawody „Ogólnopolska Konsultacja Kajakowa”. Odbyły się one w terminach 23-24.06.2017 
r. i 26-27.06.2019 r. Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że są to zawody wyłaniające zawodników, 
którzy zostaną powołani do Kadry Narodowej. (…) W pierwszym terminie nocowało             
w Ośrodku 9 osób, a w drugim 18 osób. Rzeczywista liczba uczestników nie jest znana dla 
COS-OPO w Wałczu, ponieważ nie wszyscy uczestnicy korzystali z noclegu w Ośrodku. 
Współudział Ośrodka przy organizacji tych zawodów ogranicza się do udzielenia chętnym 
osobom noclegów oraz wyżywienia, przygotowania obiektów sportowych oraz zapewnienia 
obsługi technicznej tych zawodów. 

(akta kontroli str. 156, 157-158) 

 

W ocenie NIK, Ośrodek zapewnił równy dostęp do korzystania ze swojej bazy sportowej. 
Nie występowały w nim 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. 

 

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

OCENA CZĄSTKOWA 
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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 Szczecinie. 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. 
Szczecin,  30    lipca 2019 r. 
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