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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? (1) 01 

 W latach 2008-2012 wybudowano ponad 2,6 tys. nowoczesnych 
boisk sportowych, w ramach 5 edycji programu Moje Boisko – Orlik 
2012 

 Na realizację Programu wydatkowano ze środków budżetu państwa 
blisko 970 mln zł.  

 Doniesienia medialne wskazywały, że nie wszystkie samorządy 
biorące udział w Programie wywiązywały się ze zobowiązań 
wynikających z umów zawartych z MSiT na dofinansowanie zadań. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? (2) 02 

 
Źródło: NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w jst. 



Czy gminy prawidłowo utrzymują obiekty wybudowane w ramach 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012"?  
 

 Czy gminy zapewniają stan techniczny obiektów wybudowanych  
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" na właściwym 
poziomie? 

 Czy gminy prawidłowo zatrudniają trenerów (animatorów) 
organizujących zajęcia sportowe na obiektach wybudowanych  
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012"? 

 Czy środki publiczne na uzupełnienie programu inwestycyjnego 
„Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym na projekt „Animator – Moje 
Boisko – Orlik 2012”, są wydawane prawidłowo? 

 

Co kontrolowaliśmy? 03 



 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 

 15 gmin z województw:  

— dolnośląskiego,  

— kujawsko-pomorskiego,  

— mazowieckiego,  

— małopolskiego,  

— wielkopolskiego. 

 Badanie kwestionariuszowe, którym objęto 1686 jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 
 

Kogo kontrolowaliśmy? (1) 04 



Stwierdzony stan techniczny Orlików 05 

 Stan techniczny kontrolowanych obiektów był dobry – 14 obiektów,  
w złym stanie był jeden obiekt 

 Również badania kwestionariuszowe potwierdzają ten stan – 60% obiektów 
w dobrym stanie, 2,5% obiektów w złym stanie 

Źródło: NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w jst. 



Stwierdzony stan – dostępność zaplecza  
sanitarno-technicznego dla osób z niepełnosprawnością 

06 

 W skontrolowanych 12 obiektach zaplecze sanitarno-szatniowe było 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (w 3 przypadkach nie było) 

 Na podstawie badań kwestionariuszowych stwierdzono, że 88,7% obiektów 
było dostosowanych, a 11,3% nie było dostosowanych 

Źródło:  Opracowanie NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w jst. 



Stwierdzony stan – inspekcje obiektów 07 

 W ośmiu skontrolowanych obiektach nie przeprowadzano okresowych 
obowiązkowych kontroli stanu technicznego, takie kontrole przeprowadzono  
w 7 obiektach 

 Wyniki badania kwestionariuszowego wskazują, że w 80,3% jst 
przeprowadzano kontrole i inspekcje obiektów, a w 19,7% takich działań  
nie podjęto 

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w jst. 



Stwierdzony stan – projekty „Animator – Moje Boisko – 
Orlik 2012” (AMBO) oraz „Lokalny Animator Sportu” (LAS) 08 

 W latach 2013-2017 wydatkowano łącznie 73,7 mln zł na dofinansowanie 
wynagrodzeń 16 548 animatorów. 

 W działalności operatorów (Zarząd Główny SZS oraz Fundacja Rozwoju 
Kultury Fizycznej) tych programów stwierdzono nieprawidłowości. 

 Nieprawidłowości w Fundacji nadzorowanej przez Ministra, na łączną 
kwotę 923,5 tys. zł, dotyczyły: 
— wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;  
— naruszeniu przepisów Prawa zamówień publicznych; 
—  niegospodarnym wydatkowaniu środków na scenariusze radiowe, 

które nie zostały wykorzystane. 
 Kontrola Ministra w 2017 skutkowała koniecznością zwrotu dotacji  

w kwocie 1,7 mln zł 
 Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej prawidłowo wdrożyła w 2017 r. zmiany 

w realizowanym projekcie LAS, zakładające m.in. 10% wzrost wynagrodzeń 
animatorów. 



Stwierdzony stan – koszt utrzymania Orlików  
ponoszony przez jednostki samorządu terytorialnego 09 

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w jst. 



Stwierdzony stan – koszt utrzymania Orlików  
ponoszony przez jednostki samorządu terytorialnego 10 

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w jst. 



Stwierdzony stan – modernizacja obiektów 11 

 W latach 2013-2017 Minister Sportu i Turystyki zgodnie z przepisami 
wydatkował środki publiczne na modernizację obiektów 
wybudowanych w ramach Programu.  

 W ramach tego Programu wsparto modernizację kompleksów boisk 
wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”  
lub  budowę nowych obiektów zlokalizowanych na terenie Orlika  
lub w najbliższym sąsiedztwie tychże kompleksów.  

 Środki otrzymały trzy samorządy (spośród sześciu, które złożyły 
wnioski), na łączną kwotę 1 346,5 tys. zł. 



Ocena ogólna (1) 12 

 

W latach 2013-2017 gminy w dostatecznym stopniu utrzymywały 
obiekty wybudowane w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Stan nawierzchni skontrolowanych obiektów, poza jednym, 
umożliwiał korzystanie z nich. Zdaniem NIK problemem pozostaje 
dostosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  – 20% obiektów nie spełniało tych wymagań.  
Połowa skontrolowanych gmin nie przeprowadzała obowiązkowych 
okresowych badań wybudowanych obiektów, co świadczy o 
ograniczonym monitorowaniu ich stanu technicznego. Minister 
Sportu i Turystyki, pomimo posiadania odpowiednich uprawnień, nie 
nadzorował realizacji przez samorządy zobowiązań w tym zakresie.  
 



Ocena ogólna (2) 13 

 

W ocenie NIK nadzór Ministra nad realizacją zadań przez 
ogólnopolskich projektów Animator – Moje Boisko – Orlik 2012  
oraz Lokalny Animator Sportu był nieskuteczny. 
Minister w maju 2017 r. udzielił Fundacji dodatkowej dotacji na 
kwotę 1,6 mln zł, pomimo posiadania wyników kontroli resortowej  
o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków publicznych. NIK 
zwraca uwagę, że w przypadku Fundacji Minister, na podstawie jej 
statutu, posiadał dodatkowe uprawnienia właścicielskie, które nie 
zapobiegły wystąpieniu nieprawidłowości. 
NIK pozytywnie ocenia wzmocnienie przez Ministra Sportu i Turystyki 
nadzoru nad Fundacją w roku 2017 poprzez bieżący monitoring  
i ocenę działań Fundacji, dokonanie zmian w Zarządzie Fundacji,  
a także plany obowiązkowej kontroli realizacji projektu w 2018 r. 
 



 Monitorować sposób wywiązywania się przez jednostki samorządu 
terytorialnego ze zobowiązań podjętych przy realizacji inwestycji  
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

 Zwiększyć nadzór nad realizacją zadań dofinansowywanych  
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w szczególności 
realizowanych w danym roku przez operatora zadania Lokalny 
Animator Sportu. 

 

14 Wnioski – Minister Sportu i Turystyki 



 Przeprowadzać okresowe obowiązkowe kontrole stanu technicznego 
Orlików wynikających z Prawa budowlanego. 

 Poprawić stan techniczny wadliwych elementów obiektów. 

 Zwiększyć nadzór nad zarządcą Orlika. 

 Dostosować zaplecze sanitarno-szatniowe do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

15 Wnioski – Burmistrzowie i Wójtowie 



 Dwa zawiadomienia do Powiatowych Inspektorów Nadzoru 
Budowlanego, w związku z brakiem okresowych obowiązkowych 
kontroli obiektu.  

 Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej, w związku z bezumownym 
odprowadzaniem ścieków w latach 2013–2015 z kompleksu boisk Orlik 
w Dobrczu do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

16 Zawiadomienia NIK 



 Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych kontroli stanu 
technicznego Orlików. 

 Zwiększenie nadzoru nad zarządcą Orlika (pięć przypadków). 

 Podjęcie działań w celu dostosowania zaplecza sanitarno-szatniowego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

17 Działania po kontroli – Gminy 



 Prace nad modelem systemu kontroli/monitoringu, który zapewni 
efektywność weryfikacji wywiązywania się przez jst ze zobowiązań 
wskazanych w umowach dotacji. 

 Działania na rzecz zwiększenia nadzoru nad realizacją programu 
Lokalny Animator Sportu w 2018 r., jak również w odniesieniu  
do umów dotacyjnych zawieranych przez Departament Sportu  
dla Wszystkich. 

18 Działania po kontroli – Ministerstwo Sportu i Turystyki 



 Aktualizacja polityki rachunkowości w zakresie klasyfikowania zdarzeń 
dotyczących dotacji 

 Zintensyfikowanie działań w celu dochodzenia roszczeń od 
kontrahenta, w związku z nienależytym wykonaniem umowy 
(rozbudowa portalu naszorlik.pl) 

 Wdrożenie mechanizmów kontrolnych w celu dokonywania wydatków 
w sposób celowy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 
zawartymi umowami 

 Ustalenie kwot wydatków niezwiązanych z realizacją projektu LAS  
i dokonaniu zwrotu jako środków wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem. 

19 Działania po kontroli – Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 
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