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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

FRKF Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – państwowy fundusz celowy utworzony 
na podstawie art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych1. 
Źródłem przychodów Funduszu jest 75% wpływów pochodzących z dopłat 
do stawek w grach losowych. Wydatki FRKF są przeznaczone na przebudowę, 
remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu 
wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecz-
nej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone 
w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. Dyspo-
nentem FRKF jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej;

FZSdU Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów – państwowy fundusz celowy utwo-
rzony na podstawie art. 133 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2. Przychodami Funduszu 
są opłaty stanowiące 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług, usług polegających na reklamie napojów alkoholowych. Środki 
Funduszu przeznacza się na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, 
prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz 
inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności 
realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie 
aktywności fizycznej. Dysponentem FZSdU jest minister właściwy do spraw 
kultury fizycznej;

GBJ Gminy, uczestniczące w badaniu kwestionariuszowym NIK, które nie utworzyły 
oddzielnej jednostki organizacyjnej wykonującej powierzone zadania z zakresu 
sportu i rekreacji/kultury fizycznej (OSiR);

GZJ Gminy, uczestniczące w badaniu kwestionariuszowym NIK, które utworzyły 
oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu 
sportu i rekreacji/kultury fizycznej (OSiR);

Impreza masowa Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych3 przez imprezę masową rozumieć należy imprezę masową arty-
styczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej 
(są to imprezy mające na celu współzawodnictwo lub popularyzowanie kultury 
fizycznej);

JST Jednostka samorządu terytorialnego/Jednostki samorządu terytorialnego;

Komercyjna 
impreza  

sportowa/sportowo- 
-rekreacyjna

Impreza sportowa/sportowo-rekreacyjna zorganizowana przez OSiR odpłatnie 
na rzecz innego podmiotu;

Minister Minister Sportu i Turystyki. Od 15 listopada 2019 r. Minister Sportu;

MSiT/Ministerstwo Ministerstwo Sportu i Turystyki. Od 15 listopada 2019 r. Ministerstwo Sportu;

1  Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495.
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818.
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 2171.
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OSiR Ośrodek Sportu i Rekreacji/Ośrodki Sportu i Rekreacji – podmioty utworzone 
przez gminy, działające w formie samorządowej jednostki budżetowej, zakładu 
budżetowego lub mające osobowość prawną, zajmujące się propagowaniem 
sportu i rekreacji wśród mieszkańców, mające również za zadanie utrzymanie 
obiektów sportowych. Skontrolowane OSiR przyjmują różne nazwy w niniej-
szej informacji: CSiR (Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie), GOSiR 
(Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie), OCKF (Oławskie Centrum 
Kultury Fizycznej), BOSiR (Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji), POSiR 
(Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu), GCKiS (Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Trzebnicy), OSiR Ochota (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Ochota), MCSiR Nowy Targ (Miejskie Centrum Sportu 
i Rekreacji w Nowym Targu), TOSiR (Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Tarnowie), CSiR Wodnik (Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik sp. z o.o. 
w Krotoszynie);

Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4;

Prawo zamówień 
publicznych/upzp

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5;

PRS 2020 Program Rozwoju Sportu do roku 20206. Jest to dokument o charakterze 
strategicznym, wyznaczający w sposób ramowy cele, priorytety i kierunki 
interwencji w obszarze sportu;

DI PRS 2020 Dokument Implementacyjny do Programu Rozwoju Sportu do roku 20207;

ufp Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8;

u.o.d.f.p Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych9;

Ustawa o NIK Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10;

Zarządca Osoba (osoby) zarządzająca(-e) OSiR w imieniu właściciela-gminy.

4  Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.
6  Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju 

Sportu do roku 2020 (M.P. poz. 989), dalej: PRS 2020. Dokument zastąpił wcześniej obowiązującą 
Strategię rozwoju sportu w Polsce do roku 2015. PRS 2020 przestało obowiązywać z dniem 2 
października 2019 r. Od tej daty obowiązuje uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 
2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 (M.P. poz. 905). 

7  https://www.msit.gov.pl/pl/sport/badania-i-analizy/dokumenty-strategiczne/7563,Dokumenty 
-strategiczne.html.

8  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.
9  Dz. U. z 2019 r., poz. 1440, ze zm.
10  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.
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Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.11 
(art. 68 ust. 5), władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłasz-
cza wśród dzieci i młodzieży. Na mocy przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie12, tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzy-
jających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu 
terytorialnego, a zatem działania władz samorządowych w zakresie kultury 
fizycznej nie powinny ograniczać się do organizowania imprez, lecz mieć 
charakter systemowy, oparty na długofalowej strategii wsparcia sportu 
i rekreacji. Władza publiczna powinna popularyzować korzyści płynące 
ze sportu i rekreacji, organizować zajęcia sportowo-rekreacyjne, zapewniać 
kadrę instruktorską oraz budować i utrzymywać obiekty sportowo-rekre-
acyjne. Ośrodki sportu i rekreacji tworzone przez samorządy są ważnymi 
elementami strategii wsparcia sportu i rekreacji. Programy Ministra Sportu 
i Turystyki, dotyczące wsparcia budowy infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej, powinny również przyczynić się do zwiększania aktywności fizycznej 
społeczeństwa. W 2018 r. budżet na rozwój infrastruktury sportowej, 
w ramach wszystkich programów Ministra, wynosił 516,1 mln zł. 

Według szacunków wynikających z badania kwestionariuszowego NIK 
ok. 28% polskich gmin posiada wydzielone jednostki samorządowe reali-
zujące zadania z zakresu kultury fizycznej (ośrodki sportu i rekreacji). 
Dokładna liczba takich jednostek nie jest znana, ale można szacować, że jest 
ich w Polsce ok. 700. Najczęściej funkcjonują one w formie samorządowych 
jednostek budżetowych, ale również jako spółki prawa handlowego lub 
samorządowe zakłady budżetowe. 

Doniesienia medialne wskazywały na poważne ryzyko wystąpienia nie-
prawidłowości finansowych w gospodarce finansowej ośrodków sportu 
i rekreacji i tym samym uzasadniały podjęcie kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli, do wszystkich gmin w Polsce o informacje 
dotyczące ich działań na rzecz wsparcia kultury fizycznej. W badaniu 
wzięło udział 1651 gmin. Wyniki badań kwestionariuszowych znajdują się 
w Załączniku 6.3 do niniejszej Informacji o wynikach kontroli.

11  Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.
12  Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, ze zm.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy ośrodki sportu 
i rekreacji są skutecznym 
narzędziem realizacji 
działań na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej 
społeczeństwa?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1.  Czy przygotowano 
i wdrożono strategie 
wsparcia sportu  
i rekreacji?

2.  Czy osiągnięto 
zakładane efekty 
działań na 
rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej 
społeczeństwa 
w ośrodkach sportu 
i rekreacji?

3.  Czy prawidłowo 
prowadzono 
gospodarkę finansową 
w ośrodkach sportu  
i rekreacji?

Jednostki 
kontrolowane

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki

10 wybranych gmin

10  wybranych ośrodków 
sportu i rekreacji

Jednostki objęte 
badaniem 
kwestionariuszowym

1651 gmin

Okres objęty kontrolą

2015–2019 (do czasu 
zakończenia kontroli, 
tj. 7 listopada), 
z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych 
przed tym okresem
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W latach 2015–201913 ośrodki sportu i rekreacji były skutecznym narzędziem 
realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej społeczeństwa. 
Zwiększały one różnorodność i dostępność oferty sportowo-rekreacyjnej 
gminy dla mieszkańców. Gminy z funkcjonującym ośrodkiem sportu i rekreacji 
znacznie częściej osiągały zakładane cele rozwoju aktywności fizycznej, a ich 
oferta sportowo-rekreacyjna bardziej odpowiadała potrzebom mieszkańców.  
Jednakże w blisko połowie skontrolowanych gmin poprawy wymaga monito-
rowanie i dokumentowanie efektów podejmowanych działań. 

Minister Sportu i Turystyki przygotował i wdrożył średniookresowy dokument 
strategiczny pod nazwą Program Rozwoju Sportu do roku 2020, zawierający 
elementy dotyczące wsparcia sportu i rekreacji. Najwyższa Izba Kontroli 
pozytywnie ocenia uwzględnienie w Programie oraz Dokumencie Implemen-
tacyjnym do niego kierunków interwencji oraz narzędzi Ministra, które mogą 
być realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym przez ośrodki 
sportu i rekreacji. Ministerstwo prowadzi działania o charakterze komplemen-
tarnym w stosunku do zadań własnych gmin, wpływając na poszerzenie ich 
oferty w obszarze kultury fizycznej. Udział dotacji z MSiT w wydatkach gmin 
na kulturę fizyczną stanowił około 10%, zaś pozostałe 90% gminy finansowały 
z innych źródeł14. W ocenie NIK wskazuje to na potrzebę szerszego uwzględ-
niania przez Ministra w dokumentach strategicznych działań podejmowanych 
na rzecz rozwoju kultury fizycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Wszystkie skontrolowane gminy (10) określiły okresowe strategiczne cele 
i działania dotyczące wsparcia rozwoju sportu i kultury fizycznej, przy czym 
w trzech z nich poprzestano jedynie na ogólnym określeniu celów nie precy-
zując liczbowo lub wartościowo zakładanych efektów działań w określonych 
terminach. W czterech gminach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące braku 
bieżącego monitorowania realizacji celów lub prowadzenia go w sposób nie-
zgodny z założeniami uchwalonych strategii. W latach 2015–2018 w skontro-
lowanych gminach odnotowano rosnącą łączną liczbę zrealizowanych działań 
i ich uczestników (łączny wzrost w  tym okresie wyniósł odpowiednio: 27,4% 
oraz 4,4%). Porównując dane z roku 2018 do roku 2015 wzrost liczby podej-
mowanych działań wystąpił w siedmiu, a wzrost liczby uczestników w sześciu 
skontrolowanych jednostkach. 

Gminy wyposażyły ośrodki sportu i rekreacji w niezbędną infrastrukturę 
sportową i rekreacyjną. Stan techniczny większości skontrolowanych przez 
NIK nieruchomości i urządzeń sportowych zarządzanych przez ośrodki 
sportu i rekreacji był dobry i nie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników, 
jednak w trzech skontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące stanu technicznego poszczególnych obiektów. W Augustowie stwier-
dzono brak skutecznych działań Burmistrza mających na celu doprowadzenie 
do usunięcia uszkodzeń w pływalni miejskiej, zagrażających katastrofą budow-
laną. W Poznaniu stwierdzono okoliczności wskazujące na zagrożenie dla bez-
pieczeństwa konstrukcji budynku w związku z niespełnianiem obowiązujących 
norm obciążenia przez strop obiektu w pomieszczeniach eksploatowanych 
na cele siłowni fitness. O stwierdzonych nieprawidłowościach NIK powiado-
miła organy nadzoru budowlanego.

13  Do 7 listopada 2019 r. 
14  Wydatki gmin w dziale 926 – kultura fizyczna, w tym miast na prawach powiatu, w latach 

2015–2018 wyniosły odpowiednio: 4131,6 mln  zł (w tym 398,6 mln  zł z dotacji MSiT, tj. 9,6% 
wydatków ogółem), 4249,7 mln  zł (w tym 503,6 mln zł z MSiT, tj. 11,9%), 4869,3 mln  zł (w tym 
619,8 mln  zł z MSiT, tj. 12,7%) oraz 5745,8 mln zł (w tym 387,2 mln zł z MSiT, tj. 6,7%). Dane 
według Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz MSiT.

Skuteczne narzędzie 
na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej 
społeczeństwa 
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W trzech skontrolowanych ośrodkach stwierdzono brak lub nienależytą reali-
zację obowiązków właściciela lub zarządcy, dotyczących poddawania obiektów 
budowlanych kontrolom stanu technicznego. Dokumentacja obiektów budow-
lanych zarządzanych przez dwa ośrodki objęte kontrolą nie odpowiadała 
wymogom Prawa budowlanego. 

We wszystkich objętych kontrolą ośrodkach sportu i rekreacji gospodarka 
finansowa prowadzona była w zasadzie prawidłowo. Stwierdzone nieprawi-
dłowości – nie mające istotnego wpływu na kontrolowaną działalność – doty-
czyły naruszenia przepisów o udzielaniu zamówień publicznych (dwa ośrodki 
sportu i rekreacji) oraz (w jednym przypadku) braku procedur dotyczących 
gospodarki kasowej i towarowej, a także zasad gospodarki drukami ścisłego 
zarachowania. W jednym ze skontrolowanych OSiR-ów w ewidencji księgowej 
nieprawidłowo ujęto obiekty sportowe niebędące ich własnością, a przekazane 
jednostce przez gminę w użyczenie.

Dotacje udzielane przez gminy na realizację powierzonych zadań były 
rozliczone prawidłowo przez dziewięć skontrolowanych jednostek samo-
rządowych. W jednej gminie (Trzebnica) stwierdzono nieprawidłowości 
w udzielaniu i ewidencjonowaniu dotacji, polegające na niezawarciu umowy 
dotacyjnej oraz nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej. 

Włączenie do zakresu działania samorządowej instytucji kultury działalno-
ści sportowej – jak miało to miejsce w Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
w Trzebnicy – ograniczało przejrzystość finansowania tych dwóch rodzajów 
działalności. Powodowało to brak możliwości wyodrębnienia wydatków 
z dotacji podmiotowej udzielanej na podstawie ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej15, która była 
przeznaczana na utrzymanie i remonty obiektów zarządzanych przez GCKiS, 
w tym również sportowych.

Cele statutowe ośrodki sportu i rekreacji realizowały głównie poprzez 
organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla szkół, klubów sportowych 
i klientów indywidualnych, organizację współzawodnictwa sportowego oraz 
przygotowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Zadania 
te ośrodki realizowały samodzielnie i/lub we współpracy z innymi podmio-
tami – organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi lub podmiotami 
prywatnymi. W latach 2015–2018 liczba uczestników organizowanych przez 
ośrodki sportu i rekreacji zajęć i współzawodnictwa sportowego oraz imprez 
sportowo-rekreacyjnych wzrosła lub utrzymała się na dotychczasowym pozio-
mie w dziewięciu skontrolowanych jednostkach, w jednej zaś odnotowano 
niewielki spadek (12%) poziomu uczestnictwa.

Badanie kwestionariuszowe NIK, w którym wzięło udział 1 651 polskich gmin 
wykazało, że jedynie 21% z nich posiada dokument strategiczny określający 
cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.  W nie-
spełna 28% ankietowanych gmin została utworzona jednostka organizacyjna, 
wykonująca powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej. Najczęściej wystę-
pującą formą organizacyjną takiej działalności była samorządowa jednostka 
budżetowa (66%). Jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonowało ok. 
9% OSiR-ów, 8% to spółki prawa handlowego, zaś blisko 17% miało inny status 
(głównie samorządowej instytucji kultury).

Badanie NIK wykazało również, że wydatki na kulturę fizyczną na mieszkańca 
w gminach, w których utworzono OSiR przeciętnie były ponad 2,5 razy większe 
niż w gminach bez OSiR (rocznie odpowiednio: 142,2 zł i 52,9 zł).

15  Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zm.
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Od 2016 r. średniookresowym dokumentem strategicznym określającym 
cele, priorytety oraz kierunki interwencji jest PRS 2020. Najwyższa Izba 
Kontroli pozytywnie oceniła objęcie w sposobie wdrażania poszczegól-
nych kierunków interwencji PRS 2020 – przedstawionym w Dokumencie 
Implementacyjnym PRS 2020 – narzędzi Ministra Sportu i Turystyki, które 
mogą być realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego i OSiR-ach 
uzupełniająco do ich zadań własnych. Wydatki gmin w dziale 926 – kultura 
fizyczna, w tym miast na prawach powiatu, w latach 2015–2018 wyniosły 
odpowiednio: 4131,6 mln  zł (w tym 398,6 mln  zł dotacji z MSiT, tj. 9,6% 
wydatków ogółem), 4249,7 mln  zł (w tym 503,6 mln zł dotacji z MSiT, 
tj. 11,9%), 4869,3 mln  zł (w tym 619,8 mln  zł dotacji z MSiT, tj. 12,7%) 
oraz 5745,8 mln zł (w tym 387,2 mln zł dotacji z MSiT, tj. 6,7%)16.  [str. 17] 

Programy i projekty Ministra dotyczące rozwoju infrastruktury sportowej 
oraz upowszechniania sportu wpisywały się w cele PRS 2020 i poszcze-
gólne narzędzia sformułowane w DI PRS 2020. W okresie objętym kontrolą 
wszystkie programy Ministra dotyczące infrastruktury sportowej17, a także 
coroczne konkursy finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów, były dostępne dla gmin oraz OSiR-ów. W objętym kontrolą 
okresie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT sfinan-
sowało realizację 3084 umów z gminami na kwotę 1784 mln  zł18 oraz 
22 umów z OSiR-ami na kwotę 54 mln  zł19. Środki dotacji przekazane 
gminom i OSiR-om stanowiły 90,4% ogólnej kwoty przeznaczonej na dofi-
nansowanie inwestycji samorządowych z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. W ramach umów zawieranych z gminami istniała możliwość dofi-
nansowania budowy, remontów oraz modernizacji obiektów sportowych 
zarządzanych przez OSiR. Ponadto w okresie objętym kontrolą 287 gmin 
uzyskało z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów łącznie 17,3 mln zł 
na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów. Środki przeznaczone 
na realizację programów i projektów sportu powszechnego przyczyniły 
się do poszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej, a tym samym do wzrostu 
stopnia wykorzystania terenowej infrastruktury sportowej, w tym zarzą-
dzanej przez OSiR-y.  [str. 20–24]

Minister Sportu i Turystyki prawidłowo przyznawał i rozliczał dotacje 
na dofinansowanie inwestycji dotyczących samorządowych obiektów 
sportowych, w tym również zarządzanych przez OSiR-y. Sprawowany przez 

16  Dane według Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz MSiT.
17  W tym: Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (realizowany w latach 2015–2019),  

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (realizowany w latach 2015–2018), Program 
modernizacji infrastruktury sportowej (realizowany w latach 2015–2017), Program rozwoju 
regionalnej infrastruktury sportowej (realizowany w latach 2015–2016), Program budowy hal 
tenisowych (realizowany w roku 2015), Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 
(realizowany w latach 2016–2017), Program modernizacji infrastruktury sportowej – Mały 
Klub (realizowany w roku 2017), Program modernizacji infrastruktury ponadlokalnej 
(realizowany w roku 2017), Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej (realizowany w latach 2018–2019), Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

18  Ponadto w latach 2015–2019 (19 sierpnia) z budżetu państwa dofinansowano inwestycje 
dotyczące samorządowych obiektów sportowych na kwotę 9900,0 tys. zł (dziewięć umów).

19  W okresie objętym kontrolą (do 30 czerwca 2019 r.) dofinansowanie inwestycji otrzymało łącznie 
1618 gmin (tj. ok. 65,3% gmin w Polsce) oraz 15 OSiR-ów.

Program Rozwoju Sportu 
do roku 2020 wspierał 
rozwój sportu lokalnego

Programy Ministra 
dostępne dla gmin  
i OSiR-ów

Prawidłowe 
przyznawanie 
i rozliczanie dotacji 



 

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

10

Ministra nadzór nad przebiegiem realizacji zadań zleconych dotyczących 
inwestycji sportowych i upowszechniania sportu w społeczeństwie był 
skuteczny, a formułowane w wyniku kontroli MSiT wnioski i zalecenia były 
realizowane.  [str. 24–26]

Realizacja PRS 2020 oraz współpraca Ministra z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz OSiR w zakresie wsparcia sportu i rekreacji przynio-
sła wymierne efekty. Dotyczyły one w szczególności: wsparcia sportu 
powszechnego w Polsce (wyrażonego liczbą dzieci i młodzieży uczestniczą-
cej w programach upowszechniania sportu: 1 173 124 w 2016 r., 1 255 822 
w  2017 r. oraz 1 539 656 w 2018 r.) oraz poprawy infrastruktury sportowej 
w Polsce (mierzonej liczbą wybudowanych, przebudowanych lub wyremon-
towanych obiektów sportowych na potrzeby sportu dla wszystkich: 487 
w 2016 r., 548 w 2017 r. oraz 1049 w 2018 r.)20.  [str. 19–20]

W grupie dziesięciu skontrolowanych gmin wszystkie określiły okresowe stra-
tegiczne cele i działania dotyczące wsparcia rozwoju sportu i kultury fizycznej, 
zaś sześć spośród nich prawidłowo monitorowało ich realizację, stosując mie-
rzalne i określone w czasie wskaźniki oraz oczekiwane skutki podejmowanej 
interwencji. Trzy skontrolowane jednostki samorządowe poprzestawały 
jednak jedynie na ogólnym określeniu celów (np. modernizacja infrastruktury 
sportowej) nie precyzując liczbowo lub wartościowo zakładanych efektów 
działań, w określonych terminach, co utrudniało monitorowanie postępów 
działań dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu. Wystąpiły również 
nieprawidłowości dotyczące braku bieżącego monitorowania (trzy przypadki) 
lub prowadzenia go w sposób niezgodny z założeniami uchwalonych strategii 
i programów (jedna gmina).  [str. 28–30]

Z 1 651 ankietowanych gmin jedynie 343 (20,8%) posiadało dokument 
strategiczny określający cele i działania na rzecz rozwoju aktywności 
fizycznej mieszkańców. Posiadanie takiego dokumentu deklarowało 16,9% 
gmin wiejskich (GW), 21,5% gmin miejsko-wiejskich (GMW), 29,8% gmin 
miejskich (GM) oraz 56,9% miast na prawach powiatu (MPP).  [str. 101]

Infografika nr 1 
Czy Gmina posiada dokument strategiczny określający cele i działania na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej mieszkańców? 

Czy Gmina posiada dokument strategiczny określający cele i działania na rzecz 
rozwoju aktywności �zycznej mieszkańców?

tak – 20,8%

nie – 79,2%

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

20  Dane MSiT.

Pozytywne efekty 
wsparcia Ministra

Skontrolowane gminy 
posiadały dokumenty 

strategiczne 
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Udział wydatków skontrolowanych gmin na kulturę fizyczną (dział 926) 
w ich wydatkach ogółem w latach 2015–2018 wyniósł 3,6% i był wyższy 
niż przeciętnie w polskich gminach (2,6%). Spośród skontrolowanych gmin 
najwyższy udział wydatków na kulturę fizyczną w wydatkach ogółem odno-
towano w Oławie (6,4%), Augustowie (5,4%) oraz Nowym Targu (5,4%), 
najniższy zaś w Warszawie (1,1%), Krotoszynie (1,8%) oraz Piasecznie 
(2,9%).  [str. 32–34]

Wykres nr 1 
Przeciętny udział wydatków na kulturę fizyczną (dział 926) w wydatkach ogółem w Polsce 
oraz skontrolowanych gminach  w latach 2015–2018 (w %)

2,6%

5,4%

3,0%

1,8%
1,1%

5,4%
6,4%

2,9%

4,3% 4,5% 4,2%

Źródło: wyniki kontroli NIK oraz dane Banku Danych Lokalnych.

Wszystkie gminy monitorujące wskaźniki realizacji celów dotyczących 
sportu i kultury fizycznej w latach 2015–2018 odnotowały wysoki poziom 
ich realizacji, co wyrażało się zwłaszcza w liczbie realizowanych działań 
i ich uczestników w skontrolowanych gminach, tj.  odpowiednio: 281 985, 
291 649, 339 448, 359 368 działań oraz: 4 190 738, 4 395 685, 4 293 418 
i 4 374 202 osób. Poziom wzrostu podanych wskaźników we wszystkich 
skontrolowanych gminach nie był jednakowy. Porównując dane z roku 
2018 do roku 2015 można stwierdzić, że wzrost liczby podejmowanych 
działań wystąpił w siedmiu kontrolowanych jednostkach (70%), a wzrost 
liczby uczestników w tych przedsięwzięciach w sześciu podmiotach (60%). 
Spadki liczby uczestników zajęć i imprez sportowych w pozostałych 
skontrolowanych podmiotach mieściły się w przedziale: 1–33% i były spo-
wodowane głównie brakiem zainteresowania mieszkańców i organizacji 
sportowych lub zmianami organizacyjnymi (np. powierzeniem realizacji 
zadań podmiotom zewnętrznym). [str. 37–39]

Gminy wyposażyły OSiR-y w niezbędną infrastrukturę sportową i rekre-
acyjną, zobowiązując je do jej utrzymania w należytym stanie technicznym 
i użytkowym. Skontrolowane gminy przekazywały OSiR-om również obo-
wiązki  z zakresu przeprowadzania niezbędnych przeglądów stanu tech-
nicznego powierzonych budynków. Nie wszystkie nieruchomości zostały 
prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej gminy, co stwierdzono w przy-
padku Miasta Oława, gdzie nie ujęto w ewidencji użyczonych Oławskiemu 
Centrum Kultury Fizycznej obiektów.  [str. 39–40]

Skontrolowane gminy 
wydawały średnio 3,6% 
budżetu na kulturę 
fizyczną

Wysoki poziom realizacji 
celów dotyczących 
rozwoju sportu 
w gminach

OSiR-y wyposażone  
w  infrastrukturę 
sportową
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Wyniki badania kwestionariuszowego NIK wykazały, że w 28% gmin 
powołano oddzielną jednostkę (OSiR) do realizacji zadań z zakresu kul-
tury fizycznej. W 72% gmin zadania te są realizowane bezpośrednio przez 
urząd.  [str. 95–96]

Infografika nr 2 
Procent polskich gmin z powołanym OSiR-em

 

Czy w Gminie została utworzona oddzielna jednostka organizacyjna/oddzielne 
jednostki organizacyjne (np. Ośrodek Sportu i Rekreacji), która wykonuje/które 

wykonują powierzone zadania z zakresu sportu  i rekreacji/kultury �zycznej?

tak – 28%

nie – 72%

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

Badanie kwestionariuszowe NIK wykazało, że OSiR-y dysponują najczęściej 
boiskiem piłkarskim (73% odpowiedzi), halą sportową (53,6%), kortem 
tenisowym (49,5%), stadionem lekkoatletycznym (33,4%) oraz całorocz-
nym basenem krytym (35,5%).  [str. 97]

Infografika nr 3 
Obiekty sportowe, którymi dysponują OSiR-y

Proszę wskazać, jakimi obiektami dysponuje jednostka /dysponują jednostki, 
które wykonują powierzone przez Gminę zadania z zakresu sportu

i rekreacji/kultury �zycznej (w przypadku odpowiedzi „tak” w pytaniu 2)?

boisko
piłkarskie

stadion
lekkoatletyczny

hala
sportowa

kort
tenisowy

basen kryty
(całoroczny) 

basen odkryty lodowisko tor rowerowy strzelnica inne

73% 33,4% 53,6% 49,5% 35,5%

18,8% 21,7% 5,3% 6,7% 40,8%

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

W ramach nadzoru nad OSiR-ami Gminy prowadziły kontrole i analizowały 
sprawozdania finansowe Ośrodków. W jednej spośród 10 kontrolowanych 
gmin prowadzone kontrole nie obejmowały stanu technicznego infra-
struktury OSiR. Natomiast w  Augustowie stwierdzono nieprawidłowość 

Nie w pełni skuteczny 
nadzór gmin nad 

OSiR-ami
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polegającą na braku skutecznych działań Burmistrza mających na celu 
doprowadzenie do usunięcia uszkodzeń w pływalni miejskiej, mogących 
skutkować katastrofą budowlaną.  [str. 42]

Dotacje udzielane przez gminy na realizację powierzonych/zleconych 
zadań były rozliczone prawidłowo przez dziewięć skontrolowanych jed-
nostek samorządowych. W gminie Trzebnica wystąpiły jednak przypadki 
nieprawidłowości w udzielaniu i ewidencji księgowej przedmiotowych 
dotacji. Gmina Trzebnica udzieliła 17 dotacji celowych dla Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu na kwotę łączną 6951,4 tys. zł – wszystkie z pominię-
ciem obowiązku zawarcia pisemnej umowy, tj. z naruszeniem art. 250 ufp. 
Ponadto w  jednostce tej dwukrotnie nieprawidłowo dokonano klasyfikacji 
udzielonej dotacji celowej związanej z obiektem sportowym, tj.: z działu 
921 – Kultura, podczas gdy były to wydatki związane z obiektami sporto-
wymi i powinny zostać zaklasyfikowane w dziale 926 – Kultura fizyczna, 
co stanowiło naruszenie art. 39 ust. 1 ufp.  [str. 35]

Sześć skontrolowanych OSiR-ów miało status samorządowej jednostki 
budżetowej, dwa – samorządowego zakładu budżetowego, jeden był spółką 
prawa handlowego, zaś jeden samorządową instytucją kultury. W przy-
padku tej ostatniej formy łączenie w samorządowej instytucji kultury dzia-
łalności kulturalnej i sportowej – zdaniem NIK – ograniczało przejrzystość 
finansowania tych dwóch rodzajów działalności ośrodka (kultura i sport), 
w szczególności z uwagi na brak możliwości wyodrębnienia wydatków 
z dotacji podmiotowej udzielanej na podstawie ustawy o organizowaniu 
działalności kulturalnej, która była przeznaczana na bieżące utrzymanie 
i remonty obiektów, w tym również sportowych.  [str. 44–46]

OSiR-y realizowały swoje cele statutowe poprzez organizację zajęć spor-
towych i rekreacyjnych dla szkół, klubów sportowych i klientów indywi-
dualnych, organizację współzawodnictwa sportowego oraz przygotowanie 
imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, organizację powszechnej 
nauki pływania i aktywizację osób niepełnosprawnych i seniorów. Zada-
nia te ośrodki realizowały samodzielnie i/lub we współpracy z innymi 
podmiotami – organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi lub 
podmiotami prywatnymi. W latach 2015–2018 liczba uczestników organi-
zowanych przez OSiR-y zajęć i współzawodnictwa sportowego oraz imprez 
sportowo-rekreacyjnych wzrosła lub utrzymała się na dotychczasowym 
poziomie w dziewięciu skontrolowanych OSiR-ach, w jednym zaś odnoto-
wano niewielki spadek poziomu zainteresowania uczestników zajęciami 
organizowanymi przez OSiR (12%).  [str. 46–49]

Stan techniczny większości skontrolowanych przez NIK nieruchomości 
i urządzeń sportowych zarządzanych przez OSiR-y był dobry i nie zagra-
żał bezpieczeństwu użytkowników, jednak w trzech kontrolowanych 
jednostkach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące stanu poszczególnych 
obiektów, w tym dwie uzasadniające powiadomienie właściwych organów 
nadzoru budowlanego. W trzech kontrolowanych OSiR-ach stwierdzono 
brak lub nienależytą realizację obowiązków właściciela lub zarządcy, 
wynikających z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, dotyczących poddawa-
nia obiektów budowlanych kontrolom stanu technicznego, tj. przeglądom 

Nieprawidłowe 
udzielanie i ewidencja 
dotacji w gminach 

OSiR jako instytucja 
kultury ogranicza 
przejrzystość finansową

Rosnąca liczba 
uczestników oraz imprez 
sportowych OSiR

Nieprawidłowości  
w stanie technicznym 
i dokumentacji 
obiektów 
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rocznym; przeglądom pięcioletnim; kontrolom bezpiecznego użytkowania 
obiektu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 
pkt 2 przywołanej ustawy. Ponadto dokumentacja obiektów budowlanych 
zarządzanych przez dwa kontrolowane OSiR-y nie odpowiadała wymogom 
określonym w art. 64 Prawa budowlanego oraz w przepisach wykonaw-
czych do ustawy.  [str. 52–55]

Skontrolowane obiekty sportowe pozostające w zarządzie OSiR-ów były 
wykorzystywane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem oraz z przyjętymi 
cennikami i regulaminami.  [str. 51]

We wszystkich objętych kontrolą OSiR-ach generalnie prawidłowo 
prowadzono gospodarkę finansową. Stwierdzone nieprawidłowości 
– nie mające istotnego wpływu na ocenę ogólną – dotyczyły udzielania 
zamówień publicznych (dwa OSiR-y), a także (w jednym przypadku) 
braku procedur dotyczących gospodarki kasowej, zasad gospodarki 
towarowej oraz zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania. 
W jednym z kontrolowanych OSiR-ów w ewidencji księgowej niepra-
widłowo ujęto obiekty sportowe niebędące własnością, a przekazane 
jednostce w zarządzanie przez gminę.  [str. 56–60]

Badanie kwestionariuszowe NIK, w którym wzięło udział 1651 gmin wyka-
zało, że tylko niespełna 21% z nich posiada dokument strategiczny określa-
jący cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 
W 28% ankietowanych gmin została utworzona jednostka organizacyjna, 
wykonująca powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej. Najczęściej 
występującą formą organizacyjną takiej działalności była samorządowa 
jednostka budżetowa (66%). Jako samorządowy zakład budżetowy funk-
cjonowało ok. 9% OSiR-ów, 8% to spółki prawa handlowego, zaś 17% 
posiadało inny status (głównie samorządowej instytucji kultury). 
 [str. 90–93, 95–96]

Cele na rzecz rozwoju aktywności fizycznej w pełni zrealizowano w 36,2% 
ankietowanych gmin, zaś częściowo w 56,9% gmin. Jedynie 0,9% gmin 
zadeklarowało, że cele te nie są osiągane. W 6,1% gmin nie potrafiono 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.  [str. 38, 102]

Wykres nr 2 
Czy Gmina osiągnęła zakładane w dokumencie strategicznym cele na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej mieszkańców? 

Czy Gmina osiągnęła zakładane w tym dokumencie cele na rzecz rozwoju 
aktywności �zycznej mieszkańców (w przypadku odpowiedzi „tak” w pytaniu 3)?
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Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.
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Gminy z funkcjonującym OSiR-em częściej osiągały cele na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej mieszkańców zakładane w dokumencie strategicznym 
niż gminy bez takich jednostek (45% wobec 29%).  [str. 101–102]

Wydatki na kulturę fizyczną na mieszkańca w gminach, w których utwo-
rzono OSiR przeciętnie były ponad 2,5 razy większe niż w gminach bez 
OSiR (odpowiednio: 142,2 zł rocznie na mieszkańca wobec 52,9 zł).   
 [str. 32–34, 97–98]

Odsetek ankietowanych, którzy ocenili, że oferta sportowo-rekreacyjna 
gminy spełnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców w całości lub częściowo 
dla jednostek z funkcjonującym OSiR-em był wyższy niż dla pozostałych 
gmin (95,4% do 82,0%). Jako główny obszar do poprawy ankietowani 
wskazywali infrastrukturę sportową (71,7%). W opinii połowy respon-
dentów rozszerzenia wymaga oferta sportowa (51,3%). Wskazywano 
również na potrzebę dostosowania oferty sportowej do potrzeb osób 
powyżej 60. roku życia oraz osób niepełnosprawnych (odpowiednio 33,4% 
oraz 34,7% ankietowanych).  [str. 105–106]

Wykres nr 3 
Obszary oferty sportowo-rekreacyjnej ankietowanych gmin wymagające poprawy lub 
rozszerzenia

W jakich obszarach oferta sportowo-rekreacyjna Gminy wymaga 
poprawy/rozszerzenia?
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Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.
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Mając na uwadze wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

pełniejsze uwzględnianie działań podejmowanych na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej w jednostkach samorządu terytorialnego przy przygotowaniu 
i wdrażaniu dokumentów strategicznych Ministra.   

1) monitorowanie i dokumentowanie efektów podejmowanych działań 
w zakresie stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
i rekreacji;

2) podjęcie skutecznych działań w celu naprawy uszkodzeń obiektów 
sportowych w sytuacji, gdy dalsze zaniechania mogą przyczynić się 
do katastrofy budowlanej;

3) realizację zaleceń wynikających z przeglądów rocznych i pięcioletnich 
stanu technicznego obiektów sportowych;

4) wzmocnienie nadzoru nad realizacją budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, o którym mowa w  art. 247 ust. 2 ufp, w szczególności  
w zakresie prawidłowego  udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych  
dla samorządowych instytucji kultury.

1) poprawę stanu technicznego obiektów sportowych;
2) przeprowadzanie obowiązkowych, okresowych kontroli stanu tech-

nicznego, wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia, wszystkich 
obiektów OSiR, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, a także 
prawidłowe prowadzenie książki obiektu budowlanego;

3) likwidację barier w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
ruchowymi;

4) sporządzanie rocznych programów działalności, stosownie do posta-
nowień statutu;

5) stosowanie jednolitych zasad ujmowania w księgach OSiR środków 
trwałych przyjętych w użyczenie od Gminy, w tym wyksięgowanie 
z bilansowej ewidencji księgowej przyjętych w użyczenie od Gminy 
środków trwałych będących własnością Gminy.

Minister Sportu

Gminy

Ośrodki Sportu  
i Rekreacji
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5.1. Przygotowanie i wdrożenie strategii wsparcia sportu 
i rekreacji

5.1.1.   Przygotowanie i wdrożenie strategii wsparcia sportu 
i rekreacji przez Ministra Sportu i Turystyki

W okresie objętym kontrolą Minister Sportu i Turystyki przygotował 
i wdrożył średniookresowy dokument strategiczny pod nazwą Program 
Rozwoju Sportu do roku 2020, zawierający elementy dotyczące wsparcia 
sportu i rekreacji. PRS 2020 wpisuje się w nowy porządek zarządzania 
strategicznego, określony w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju21. PRS 2020 zastąpił wcześniej obowiązującą Strategię rozwoju 
sportu w Polsce do roku 2015. Wnioski z jej ewaluacji zostały wykorzystane 
w procesie przygotowywania PRS 2020. W okresie objętym kontrolą 
tj. 2015–2019 (wrzesień) zadania Ministra Sportu i Turystyki22 w zakresie 
wsparcia sportu i rekreacji, w tym na rzecz gmin i działających na ich tere-
nie ośrodków sportu i rekreacji, były także realizowane na podstawie celów 
i mierników określonych w planie działalności Ministra głównie w ramach 
programów i projektów finansowanych ze środków budżetu państwa (część 
25 – Kultura fizyczna), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów. 

W PRS 2020 Minister określił cel główny: tworzenie warunków dla roz-
woju sportu oraz promocja aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej 
na zdrowie. Cele szczegółowe, istotne z punktu widzenia OSiR, to: 

 − zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania 
aktywności fizycznej na każdym etapie życia, 

 − wykorzystanie sportu na rzecz budowy kapitału społecznego,
 − poprawa warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju sportu oraz 

zwiększenie dostępności wykwalifikowanych zasobów kadrowych. 

Dokumentem określającym sposób realizacji poszczególnych kierunków 
interwencji PRS 2020 jest Dokument Implementacyjny PRS 2020. Stanowi on 
katalog narzędzi służących realizacji celów PRS 2020, wraz z podmiotami 
odpowiedzialnymi za ich koordynację oraz realizację. Określono w nim 
również czas realizacji, a także wartości bazowe i docelowe mierników 
realizacji poszczególnych narzędzi. DI PRS 2020 został opracowany i przy-
jęty w maju 2016 r. Wskazano w nim łącznie 39 narzędzi realizacji PRS 
2020, z czego dla 31 realizatorem było MSiT23. W tej liczbie sześć narzędzi 
dotyczyło sportu dla wszystkich, w tym realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.

21  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1295).

22  Do głównych zadań Ministra Sportu i Turystyki należy rozwój sportu powszechnego 
i wyczynowego. Natomiast w zakres spraw zaliczanych do działu kultura fizyczna, zgodnie 
z art. 15 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 945, ze zm.), wchodzą: sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa.

23  Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej było realizatorem trzech narzędzi (nr 3, 4, 5), 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dwóch (nr 6 i 12), Ministerstwo Zdrowia 
– dwóch (nr 30 i 33), zaś Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jednego (nr 33).

Program Rozwoju 
Sportu 2020

Cele PRS 2020

Dokument 
Implementacyjny PRS 
2020
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Zgodnie z PRS 2020, system monitorowania jego realizacji jest prowadzony 
dwutorowo. Na poziomie strategicznym, monitorowanie realizacji PRS 
2020 jest oparte na wskaźnikach realizacji, które zostały zapisane w PRS 
2020. Na poziomie operacyjnym, proces ten jest oparty na miernikach reali-
zacji poszczególnych narzędzi zapisanych w DI PRS 2020. Nie przewidziano 
przygotowywania rocznych sprawozdań z realizacji PRS 2020 o charakterze 
opisowym. Sprawozdawczość z rocznego wykonania narzędzi zapisanych 
w DI PRS 2020 zawiera następujące informacje: osiągniętą wartość wskaź-
nika realizacji narzędzi, wysokość wydatkowanych środków finansowych 
oraz syntetyczną charakterystykę prowadzonych działań. Powyższe 
informacje, wraz z corocznie aktualizowaną tabelą strategicznych wskaź-
ników monitorowania realizacji PRS 2020, zostały przez Ministra Sportu 
i Turystyki przedłożone Prezesowi Rady Ministrów do końca I kwartału 
każdego roku. W PRS 2020 nie założono zadań, w tym sprawozdawczości, 
do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego oraz OSiR-y.

Z treści PRS 2020 wynika, że ma on być również inspiracją oraz wyznaczni-
kiem pożądanych kierunków interwencji na poziomie regionalnym i lokalnym 
w zakresie zadań leżących w kompetencjach jednostek samorządu teryto-
rialnego, natomiast nie będzie on stanowił podstawy do ubiegania się przez 
te jednostki o dodatkowe środki finansowe.

Szersze włączenie samorządów w działania realizujące PRS 2020 jest 
postulowane w dokumencie Ewaluacja Programu Rozwoju Sportu do roku 
2020 – raport końcowy24. 

Wartości docelowe strategicznych wskaźników realizacji PRS 2020 były 
określane na podstawie przewidywanych skutków planowanych w ramach 
realizacji PRS 2020 działań, trendów występujących w zakresie poszczegól-
nych wskaźników w latach poprzedzających przygotowanie PRS 2020 oraz 
doświadczeń związanych z realizacją i monitorowaniem dotychczasowych 
dokumentów strategicznych i programowych w obszarze kultury fizycznej. 
Wskaźniki dotyczące poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa oraz 
infrastruktury sportowej znajdujące się w tabeli Strategicznych wskaźników 
realizacji PRS 2020 opierają się na ogólnodostępnych wynikach badań pro-
wadzonych przez różne instytucje i ośrodki badawcze, a także badaniach 
zlecanych przez MSiT. Badania te dotyczą całego społeczeństwa, a wpływ 
na ich wyniki ma zdecydowanie więcej czynników niż tylko realizacja 
działań wskazanych w PRS 2020 oraz Programów Ministra. MSiT zleca 
badania, które są podstawą do oceny sytuacji w poszczególnych obszarach 
sportu i aktywności fizycznej w Polsce (m.in. raport Ocena realizacji zadań 
własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty odnoszących się do spraw kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych25).

W grudniu 2017 r. DI PRS 2020 został zaktualizowany przez Ministra 
Sportu i Turystyki po uprzedniej konsultacji z podmiotami odpowiedzial-

24  Raport przygotowany na zlecenie MSiT w 2018 r. przez konsorcjum Idea Instytut sp. z o.o. oraz 
Fundację Idea Rozwoju.

25  Raport dostępny na stronie: https:/ msit.gov.pl pl.

Monitoring PRS 2020 
oraz DI PRS 2020

Wskaźniki realizacji 
PRS 2020 

Aktualizacja DI PRS 2020 
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nymi za realizację celów PRS 2020. Uzupełniono wartości mierników 
i wysokość finansowania w 2017 r. poszczególnych narzędzi PRS 2020. 
Ich opisy zostały dostosowane do aktualnego stanu realizacji. W 2017 r. 
zakończono też realizację dwóch narzędzi (nr 13 i 21). Do DI PRS 2020 
wprowadzono także trzy nowe narzędzia26, których realizacja rozpoczęła 
się w 2017 r. W zaktualizowanym DI PRS 2020 znajdują się łącznie 42 
narzędzia realizacji PRS 2020, z czego dla 34 realizatorem było MSiT. 
Kolejna aktualizacja DI PRS 2020 była planowana w pierwszej połowie 
2018 r., lecz do czasu zakończenia kontroli (23 września 2019 r.) nie prze-
prowadzono jej ze względu na potrzebę wykorzystania przy aktualizacji 
wyników zleconej w 2018 r. ewaluacji PRS 2020.

Stopień realizacji zakładanych wartości poszczególnych mierników był 
co roku monitorowany przez MSiT w ramach sprawozdań rocznych (za lata 
2016, 2017 i 2018) z realizacji PRS 2020. Wartości mierników dotyczących 
sportu powszechnego (w tym OSiR) realizowane przez MSiT kształtowały 
się następująco (kolejno wskazano numer narzędzia, miernik realizacji, 
wartość docelową i osiągniętą w latach 2016, 2017 i 2018):

 − Narzędzie nr 1: Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w programach 
upowszechniania sportu, 2016 r.: 800 000 (plan), 1 173 124 (wykona-
nie), 2017 r.: 775 000 (plan), 1 255 822 (wykonanie), 2018 r.: nie okre-
ślono wartości docelowej, 1 539 656 (wykonanie);

 − Narzędzie nr 2: Liczba odbiorców projektów promujących sport w spo-
łeczeństwie, 2016 r.: 510 000 (plan), 524 498 (wykonanie), 2017 r.: 
500 000 (plan), 2 558 900 (wykonanie), 2018 r.: nie określono wartości 
docelowej, 23 094 438 (wykonanie);

 − Narzędzie nr 7: Liczba uczestników dofinansowanych zadań z zakresu 
upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, 
2016 r.: 2 800 000 (plan), 2 140 379 (wykonanie), 2017 r.: 2 000 000 
(plan), 2 283 183 (wykonanie), 2018 r.: nie określono wartości doce-
lowej, 1 873 878 (wykonanie) – na osiągnięcie w 2018 r. niższej niż 
w 2017 r. wartości miernika tego narzędzia wpływ miały: zmniejsze-
nie proporcji środków własnych w odniesieniu do kwot wnioskowa-
nych dotacji beneficjentów środków publicznych; zauważalny wzrost 
cen towarów i usług poszczególnych komponentów składających się 
na budżety określonych zadań, przy stałym poziomie środków MSiT 
na zadanie; rezygnacja pięciu podmiotów z realizacji projektów;

 − Narzędzie nr 8: Wsparcie działalności podmiotów funkcjonujących 
w lokalnych środowiskach sportowych, 2016 r.: 1000 (plan), 2142 
(wykonanie), 2017 r.: 2650 (plan), 3347 (wykonanie), 2018 r.: nie okre-
ślono wartości docelowej, 3607 (wykonanie);

 − Narzędzie nr 9: Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremon-
towanych obiektów sportowych na potrzeby sportu dla wszystkich, 
2016 r.: 400 (plan), 487 (wykonanie), 2017 r.: 550 (plan) 548 (wyko-
nanie), 2018 r.: nie określono wartości docelowej, 1049 (wykonanie);

26  Do DI PRS 2020 wprowadzono także trzy nowe narzędzia (nr 40, 41 i 42), których realizacja 
rozpoczęła się w 2017 r.

Mierniki DI PRS 2020 
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 − Narzędzie nr 17: Liczba uczestników dofinansowywanych zadań z zakre-
su upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, 2016 r.: 74 000 
(plan), 285 308 (wykonanie), 2017 r.: 43 000 (plan) 43 560 (wykonanie), 
2018 r.: nie określono wartości docelowej, 52 069 (wykonanie).

MSiT co roku zleca przeprowadzenie Badania poziomu aktywności fizycznej 
społeczeństwa27. Wyniki tego badania są wykorzystywane do monitorowa-
nia realizacji PRS 2020 oraz przy opracowaniu sprawozdań z jego realizacji. 
Jak wskazano w przeprowadzonej na zlecenie MSiT ewaluacji PRS 2020, 
wyniki „Badania poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa” uwarun-
kowane są wieloma czynnikami społeczno-kulturowymi o charakterze dłu-
goterminowym i jako takie pozostają w dużej mierze poza bezpośrednim 
zasięgiem oddziaływania PRS 2020 lub oddziaływanie to ma ograniczony 
charakter. 

W strukturze MSiT wyodrębniono komórki organizacyjne odpowiedzialne 
za realizację DI PRS 2020 w zakresie działań związanych z upowszechnia-
niem sportu w społeczeństwie oraz dofinansowaniem ze środków FRKF 
i budżetu państwa inwestycji w samorządowe obiekty sportowe w ramach 
programów i przedsięwzięć inwestycyjnych wdrożonych w Ministerstwie, 
tj. odpowiednio Departament Sportu dla Wszystkich (dalej: DS) i Departa-
ment Infrastruktury Sportowej (dalej: DIS). 

Realizowane przez Ministra programy i projekty z zakresu upowszechnia-
nia sportu wpisywały się w cele PRS 2020 i poszczególne narzędzia sfor-
mułowane w DI PRS 2020. W latach 2015–2019 (do 23 września) Minister 
realizował trzy grupy działań (programów/projektów) wspierających 
upowszechnianie sportu w społeczeństwie i promocję sportu28: 

1) finansowane z części 25 budżetu państwa – Kultura fizyczna: Program 
„Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeń-
stwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 
sportu różnych grup społecznych i środowiskowych – w latach 2015–2019; 
otwarty konkurs „Promocja sportu dla wszystkich” – w 2015 r.;

2) finansowane z FRKF: Program „Sport Wszystkich Dzieci” – w latach 
2015–2019; Program „Szkolny Klub Sportowy” – w latach 2017–2019; 
Program „Klub” – w latach 2016–2019; Program „Sport Akademicki” 
– w latach 2018–2019; Program „Skaut” – ogłoszony na rok 2019;

3) finansowany z FZSdU otwarty konkurs na dofinansowanie prowadzenia 
i organizacji zajęć sportowych dla uczniów – w latach 2015–2019.

Spośród trzech wymienionych wyżej rodzajów realizowanych w obszarze 
aktywności fizycznej społeczeństwa do jednostek samorządu terytorial-
nego jako potencjalnych beneficjentów29 adresowane były: ogólnopolski 

27  Podsumowania wyników badania w kolejnych latach znajdują się na stronie internetowej 
MSiT pod adresem https://www.msit.gov.pl/pl/sport/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-
spol/575,Aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa.html.

28  NIK w tym miejscu nie uwzględnił programów dotyczących upowszechniania sportu osób 
niepełnosprawnych.

29  Ostatecznym odbiorcą dotacji są dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach oraz pozostałe 
osoby biorące udział w realizacji zadań.
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program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”30, zajęcia sportowe 
ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (realizowane 
od 2016 r.) oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej (realizowane od roku 2017). Pozostałe działa-
nia Ministra w obszarze upowszechniania i promocji sportu dla wszystkich, 
były skierowane do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, takich 
jak: kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe o określonych celach 
statutowych z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej (polskie 
związki sportowe, stowarzyszenia i fundacje), w tym działające na pozio-
mie lokalnym.

Zgodnie z realizowanymi przez MSiT w okresie 2015–2019 (do 23 września) 
programami i projektami wsparcia aktywności fizycznej społeczeństwa, 
OSiR-y nie były ich adresatami, choć zarządzane przez nie obiekty mogły być 
wykorzystywane w realizacji zadań zlecanych przez MSiT. Wykorzystywanie 
zarządzanych przez OSiR-y obiektów w ramach realizowanych przez benefi-
cjentów zadań nie była kryterium branym pod uwagę przy ocenie wniosków 
o dotacje składane w konkursach Ministra z zakresu upowszechniania 
i promocji sportu. Wykorzystanie bazy sportowej zarządzanej przez OSiR-y 
w ramach zadań dofinansowywanych przez MSiT było możliwe, jednak Mini-
sterstwo nie wymagało od beneficjentów informacji w tym zakresie, dlatego 
też nie posiada wiedzy o liczbie OSiR-ów uczestniczących w tych zadaniach 
w odniesieniu do udostępnionych obiektów sportowych 

W latach 2015–2019 (23 września) Minister SiT udzielił 609 dotacji celo-
wych ze środków FZSdU na realizację zajęć sportowych przez 287 gmin 
ze wszystkich województw31, w łącznej kwocie 17 301,4 tys. zł, tj. w kolej-
nych latach, odpowiednio: 2734,1 tys. zł (62 umowy), 3387,1 tys. zł 
(136 umów), 3153,8 tys. zł (116 umów), 3992,7 tys. zł (156 umów) 
i 4033,0 tys. zł (139 umów). W ogólnej kwocie dotacji udzielonych z FZSdU 
dotacje dla gmin stanowiły, odpowiednio w okresie objętym kontrolą: 
21,3%, 23,1%, 14,8%, 14,0% i 14,6%, zaś odsetek gmin otrzymujących 
dotacje z FZSdU stanowił 11,6% ogólnej liczby gmin w kraju (2477). Wnio-
ski jednostek samorządu terytorialnego (różnego szczebla, w tym gmin) 
o dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów (984 wnioski) w ogólnej 
liczbie wniosków (3349) stanowiły 29%, a poziom ich skuteczności wynosił 
69% (łącznie 681 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie). 

Poziom zainteresowania gmin programami Ministra z obszaru upowszech-
niania sportu jest zależny od inicjatywy samorządu, który zgodnie z ustawą 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym32 autonomicznie realizuje 
politykę sportową, jako zadanie własne gminy. Oferta aktywizacyjna MSiT 
jest dostępna również dla gmin, na zasadzie dobrowolności. 

30  W 2015 r. – jako „projekt”.
31  Tj.: 12 w woj. dolnośląskim, trzy w woj. kujawsko-pomorskim, 24 w woj. lubelskim, osiem w woj. 

lubuskim, 15 w woj. łódzkim, 44 w województwie małopolskim, 29 w woj. mazowieckim, pięć 
w woj. opolskim, 31 w woj. podkarpackim, osiem w woj. podlaskim, 23 w woj. pomorskim, 
36 w woj. śląskim, trzy w woj. świętokrzyskim, 10 w woj. warmińsko-mazurskim, 24 w woj. 
wielkopolskim, 12 w woj. zachodniopomorskim. 

32  Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.
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W okresie objętym kontrolą wystąpiło 11 przypadków odstąpienia przez 
gminy od zawarcia umowy na dotacje z FZSdU i trzy przypadki rozwiązania 
zawartej umowy z powodu okoliczności leżących po stronie beneficjenta, tj.: 
braku środków na pokrycie wkładu własnego czy niewystarczającej liczby 
uczestników.

W obszarze upowszechniania sportu ze środków FRKF Ministerstwo reali-
zowało również programy i projekty, które nie przewidywały udzielania 
dotacji gminom ani OSiR-om, lecz miały wśród celów głównych „opty-
malne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej”. Dotyczyło to: 
Programu „Klub”33 oraz projektów Programu „Sport Wszystkich Dzieci”: 
„MultiSport”, „Junior Sport”, „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” i „Lokalny 
Animator Sportu”. Finansowanie w ramach tych programów i projektów 
działalności trenerów i animatorów sportu oraz klubów sportowych, mogło 
pozytywnie wpłynąć na stopień wykorzystania potencjału infrastruktu-
ralnego jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyj-
nych34, jednak nie było to ich priorytetem. Środki przeznaczone na reali-
zację wszystkich programów i projektów sportu powszechnego wpływają 
na wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej, gdyż zdecydowana 
większość obiektów sportowych w kraju jest własnością samorządową. 
W samym tylko Programie „Szkolny Klub Sportowy” zajęcia realizowane 
były na terenie 10 tys. szkół, które wyposażone zostały przez samorząd 
m.in. w infrastrukturę sportową. 

W latach 2016–2019 (do 23 września) w ramach Programu „Klub” 
dofinansowano działalność klubów sportowych w liczbie, odpowiednio: 
2151, 3352, 3616 i 3742. W ramach systematycznej ewaluacji projektów 
w MSiT wykazano liczbę wykorzystywanych obiektów samorządowej 
infrastruktury sportowej w projekcie „Multi Sport” („Junior Sport”) 
w latach 2015–2016, odpowiednio: 552 i 480 obiektów szkolnych oraz 
na potrzeby projektów „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” i „Lokalny 
Animator Sportu” w latach 2015–2018, odpowiednio: 1832, 2207, 1686 
i 1990 obiektów sportowych, wybudowanych w ramach projektu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”, w tym zarządzanych przez OSiR-y35.

Programy i projekty dotyczące rozwoju infrastruktury sportowej realizo-
wane przez Ministra wpisywały się w cele PRS 2020 i poszczególne narzę-
dzia sformułowane w DI PRS 2020. W latach 2015–2019 (do 19 sierpnia) 
MSiT realizowało następujące programy (ogłoszone przez Ministra, finan-
sowane z FRKF) dotyczące rozwoju infrastruktury w sporcie dla wszystkich 
oraz w sporcie wyczynowym: 

 − Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (realizo-
wany w latach 2015–2019). W latach 2015–2019 (do 19 sierpnia) 
w ramach Programu zawarto 78 umów (2,4% wszystkich umów pod-

33  W latach realizacji Programu „Klub” liczba umów i kwoty dotacji wyniosły, odpowiednio: 592, 
3137, 4501, 4818 i 4944 oraz 24 mln  zł, 37 mln  zł, 40 mln  zł i 41,4 mln zł. 

34  Np. organizacje sportowe posiadające wsparcie ze środków publicznych mogły je wykorzystać 
na opłacenie wynajmu obiektów służących do realizacji dotowanych projektów, co pozwalało 
na ograniczenie wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie.

35  W latach 2016–2019 liczba obiektów zarządzanych przez OSiR-y zgłoszonych do projektu 
„Lokalny Animator Sportu” wyniosła, odpowiednio: 80, 78, 157 i 107.
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pisanych na realizację inwestycji samorządowych) na łączną kwotę 
460 298,4 tys. zł (22,6% wszystkich środków FRKF przeznaczonych 
na inwestycje samorządowe);

 − Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (realizowany 
w latach 2015–2018). W ramach Programu zawarto 139 umów 
(4,1% wszystkich umów podpisanych na realizację inwestycji samorzą-
dowych) na łączną kwotę 109 547,6 tys. zł (5,4% wszystkich środków 
FRKF przeznaczonych na inwestycje samorządowe);

 − Program modernizacji infrastruktury sportowej (realizowany w latach 
2015–2017). W latach 2015–2017 w ramach Programu zawarto 
306 umów (9,1% wszystkich umów podpisanych na realizację inwesty-
cji samorządowych) na łączną kwotę 187 351,3 tys. zł (9,2% wszystkich 
środków FRKF przeznaczonych na inwestycje samorządowe);

 − Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej (realizowa-
ny w latach 2015–2016). W latach 2015–2016 w ramach Programu 
zawarto 774 umowy (23% wszystkich umów podpisanych na reali-
zację inwestycji samorządowych) na łączną kwotę 397 685,7 tys. zł 
(19,6% wszystkich środków FRKF przeznaczonych na inwestycje 
samorządowe);

 − Program budowy hal tenisowych (realizowany w roku 2015).  
W ramach Programu zawarto trzy umowy (0,1% wszystkich umów 
podpisanych na realizację inwestycji samorządowych) na łączną kwo-
tę 4800,0 tys. zł (0,2% wszystkich środków FRKF przeznaczonych 
na inwestycje samorządowe);

 − Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej (realizowany 
w latach 2016–2017). W ramach Programu zawarto 285 umów (8,5% 
wszystkich umów podpisanych na realizację inwestycji samorządo-
wych) na łączną kwotę 325 138,2 tys. zł (16,0% wszystkich środków 
FRKF przeznaczonych na inwestycje samorządowe);

 − Program modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub (realizo-
wany w roku 2017). W ramach Programu zawarto 53 umowy (1,5% 
wszystkich umów podpisanych na realizację inwestycji samorządo-
wych) na łączną kwotę 37 384,5 tys. zł (1,8% wszystkich środków 
FRKF przeznaczonych na inwestycje samorządowe);

 − Program modernizacji infrastruktury ponadlokalnej (realizowany 
w roku 2017). W ramach Programu zawarto 60 umów (1,8% wszyst-
kich umów podpisanych na realizację inwestycji samorządowych) 
na łączną kwotę 95 697,8 tys. zł (4,7% wszystkich środków FRKF prze-
znaczonych na inwestycje samorządowe);

 − Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury spor-
towej (realizowany w latach 2018–2019). W ramach Programu 
do 19 sierpnia 2019 r. zawarto 225 umów (6,7% wszystkich umów 
podpisanych na realizację inwestycji samorządowych) na łączną kwo-
tę 318 707,2 tys. zł (15,7% wszystkich środków FRKF przeznaczonych 
na inwestycje samorządowe);
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 − Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o cha-
rakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 
W latach 2018–2019 (19 sierpnia) w ramach Programu zawarto 1443 
umowy (42,8% wszystkich umów podpisanych na realizację inwestycji 
i samorządowych) na łączną kwotę 96 783,2 tys. zł (4,8% wszystkich 
środków FRKF przeznaczonych na inwestycje samorządowe).

W latach 2015–2019 (19 sierpnia) inwestycje dotyczące samorządo-
wych obiektów sportowych były dofinansowywane ze środków FRKF 
(99,5%) oraz budżetu państwa (0,5%). W tym okresie MSiT zawarło 
3366 umów na dofinansowanie z FRKF inwestycji dotyczących samo-
rządowych obiektów sportowych na łączną kwotę 2 033 393,9 tys. zł36. 
W tej liczbie 3106 umów (92,3% wszystkich umów) o łącznej kwocie 
dofinansowania 1 838 032,0 tys. zł (90,4% ogólnej kwoty przeznaczo-
nej na dofinansowanie inwestycji samorządowych) zawarto z gminami 
i OSiR-ami37. Dotacje inwestycyjne stanowiły 75,1% wydatków FRKF 
na działania DIS i DS (2 505 225,9 tys. zł). Ponadto w latach 2015–2019 
(19 sierpnia) z budżetu państwa dofinansowano inwestycje dotyczące 
samorządowych obiektów sportowych na kwotę 9900,0 tys. zł (dziewięć 
umów). W ramach umów zawieranych z JST istniała możliwość dofinan-
sowania obiektów sportowych oddanych w zarząd przez OSiR. W roku 
2015 łączna wartość umów na dofinansowanie samorządowych obiek-
tów sportowych z FRKF wyniosła 395 843,7 tys. zł i objęła wsparciem 
556 beneficjentów, w roku 2016 wartość ta wyniosła 500 228,8 tys. zł 
(zawarto 680 umów), w roku 2017 było to 616 612,9 tys. zł (440 umów), 
w roku 2018 wartość dofinansowania wyniosła 383 241,1 tys. zł i objęła 
887 umów, natomiast w roku 2019 (19 sierpnia) zawarto 803 umowy 
na kwotę 137 467,5 tys. zł.

W okresie od 2015 r. do 30 czerwca 2019 r. dofinansowanie inwestycji 
otrzymało łącznie 1618 gmin (tj. ok. 65,3% gmin w Polsce) oraz 15 OSiR-
-ów. W 2015 r. z dofinansowania skorzystało 387 gmin, w 2016 r. wsparcie 
uzyskało 486 gmin, w 2017 r. 328 gmin, natomiast w roku 2018 r. 793 
gminy. W roku 2019 (30 czerwca) wsparciem zostało objętych 710 gmin. 
Najwyższe łączne dofinansowanie na projekty inwestycyjne, dotyczące 
gminnych obiektów sportowych, uzyskało Miasto Mielec (46 835 tys. zł), 
Miasto Szczecin (36 896 tys. zł) oraz Miasto Bydgoszcz (32 064 tys. zł), 
najniższe dofinansowanie uzyskały Gmina Gniew, Gmina Suchy Las 
(15 tys. zł), Gmina Miłki (14 tys. zł) oraz Gmina Zbąszyń (10 tys. zł). Wśród 
OSiR najwyższe dofinansowanie uzyskał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Radomiu sp. z o.o (łącznie 38 894 tys. zł).

W okresie objętym kontrolą Minister Sportu i Turystyki udzielił 43 podmio-
tom działającym i mającym siedzibę w miastach objętych kontrolą38, 131 
dotacji celowych z FZSdU na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, 
w łącznej kwocie 24 731,3 tys. zł. Dwie skontrolowane gminy, Tarnów 

36  Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.
37  22 umowy na kwotę 53 955,1 tys. zł zawarto z OSiR-ami.
38  Białystok, Augustów, Tarnów, Nowy Targ, Poznań Krotoszyn, Warszawa, Piaseczno, Trzebnica, 

Oława.
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i Nowy Targ uzyskały z tego Funduszu dziesięć dotacji na organizację zajęć 
sportowych dla uczniów w łącznej kwocie 403,9 tys. zł (2,3% wszystkich 
dotacji udzielonych gminom z FZSdU)39. 

Badanie 26 umów o łącznej wartości dotacji 6485,8 tys. zł (26,2% dotacji 
z FZSdU udzielonych podmiotom mającym siedzibę w kontrolowanych 
miastach) wykazało, że 20 z 23 zbadanych dotacji zostało prawidłowo przy-
znanych, wykorzystanych i rozliczonych zgodnie z warunkami zawartych 
umów i przepisami prawa. W jednym przypadku doszło do wykorzystania 
części dotacji w kwocie 8,7 tys. zł niezgodnie z przeznaczeniem, co wyka-
zała kontrola przeprowadzona przez MSiT. Stwierdzono także dwa przy-
padki udzielenia dotacji z FZSdU niezgodnie z przepisami prawa.

W realizacji 12 spośród 13 poddanych kontroli umów na dotacje z FRKF 
zawartych w ramach Programu „Klub”, o łącznej wartości 150 tys. zł, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono natomiast jeden przypadek 
braku zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych przez beneficjenta dotacji.

Beneficjenci poddanych kontroli dotacji na dofinansowanie zadań z obszaru 
upowszechniania sportu ze środków FZSdU i FRKF zrealizowali zakres 
zadań zgodny z zawartymi umowami, organizując zajęcia sportowe dla 
41 369 uczestników w zakresie: nauki pływania, sportów zimowych i gim-
nastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz organizując prowadzenie zajęć, 
zakup sprzętu sportowego i obozy sportowe dla łącznie 690 uczestników.

Szczegółowym badaniem objęto 45 dotacji na zadania inwestycyjne 
na łączną kwotę 44 465,4 tys. zł40. Kwoty przyznanych dotacji były zgodne 
z zapisami programów. Wyboru badanych projektów dokonano zgodnie 
z prawem i założeniami programów. W umowach zawarte zostały posta-
nowienia wymagane w założeniach programu. Płatności w ramach objętych 
kontrolą umów, były realizowane zgodnie z ich postanowieniami. Głównymi 
efektami wydatkowania środków były: budowa lub modernizacja 23 boisk 
piłkarskich oraz wielofunkcyjnych; budowa lub modernizacja trzech base-
nów; budowa hali do gry w squasha; budowa lub modernizacja sześciu hal 
sportowych; budowa dwóch hal tenisowych; budowa toru do pumptracka; 
budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych; budowa kortu tenisowego; 

39  Ogółem do podmiotów działających w gminach objętych kontrolą w ramach wszystkich 
programów z obszaru upowszechniania sportu MSiT przekazało 1870 dotacji celowych, 
w wysokości 333 296,7 tys. zł. 

40  Tj.: 44 inwestycje współfinansowane z FRKF, jedna inwestycja finansowana z budżetu państwa, 
w tym 35 dla jednostek objętych kontrolą (Miasto Białystok, Miasto Augustów, Miasto Tarnów, 
Miasto Poznań, m.st. Warszawa, Miasto i Gmina Piaseczno, Miasto i Gmina Trzebnica oraz Miasto 
Oława). Dotacje dla ww. podmiotów przyznano na następujące działania: Program inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu (dwie dotacje), Program modernizacji infrastruktury 
sportowej (trzy dotacje), Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (dwie dotacje), 
Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej (24 dotacje), Program rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej (dwie dotacje), Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury 
sportowej (dwie dotacje). Badaniem objęto także próbę 11 dotacji (dobranych celowo według 
najwyższych kwot) w ramach Programu budowy hal tenisowych, Programu modernizacji 
infrastruktury sportowej – Mały Klub i Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej, Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) oraz jedną dotację 
przyznaną z budżetu państwa.

Kontrola prawidłowości 
udzielania dotacji Ministra 
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budowa dwóch otwartych stref aktywności; budowa i modernizacja dwóch 
sal gimnastycznych; modernizacja stadionu miejskiego; modernizacja wież 
oświetleniowych; budowa zaplecza ośrodka sportów wodnych. 

Minister prawidłowo nadzorował realizację umów na dofinansowanie 
zadań dotyczących upowszechniania sportu, egzekwując wynikające z nich 
obowiązki sprawozdawcze (sprawozdania częściowe i końcowe z realizacji 
zadania) oraz w formie kontroli. Projekty finansowane ze środków FZSdU 
w latach 2015–2019 (23 września) były przedmiotem kontroli MSiT 
trzykrotnie, w 2015 r. i 2019 r.41, co było uzasadnione wynikami analizy 
przedkontrolnej, a zwłaszcza pracochłonnością kontroli priorytetowego 
Programu „Klub”, obejmującej 101 klubów sportowych – beneficjentów 
dotacji. Jedna z trzech kontroli dotacji z FZSdU wykazała wykorzystanie 
części dotacji w kwocie 8,7 tys. zł niezgodnie z przeznaczeniem, które 
zostały zwrócone przez beneficjenta42. MSiT zgodnie z rozporządzeniami 
regulującymi warunki uzyskiwania dofinansowania z FRKF, tryb składania 
wniosków oraz przekazywania środków43, dokumentami programowymi 
i umowami o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, nadzorowało reali-
zację inwestycji na podstawie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadania, 
dokumentacji do wniosków o wypłatę dotacji (protokoły odbioru) oraz 
przekazywanych przez beneficjentów informacji o wszelkich okoliczno-
ściach mogących mieć wpływ na zaprzestanie, bądź opóźnienia realizacji 
zadania i zagrożenie wykorzystania dofinansowania w całości lub w części. 
Po zrealizowaniu zadania wnioskodawca zobowiązany był do przedstawie-
nia Ministerstwu rozliczenia dofinansowania wraz ze stosownymi załącz-
nikami. Wykorzystanie dotacji weryfikowane było również w toku kontroli 
terminowości i prawidłowości wykonywania zadania inwestycyjnego, 
w tym wydatkowania przekazanych wnioskodawcy środków finansowych, 
o której mowa w § 14 umowy o dofinansowanie. Rozliczenie następowało 
po weryfikacji przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów m.in. 
protokołu odbioru końcowego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane), zdjęcia obiektu. Zapisy umów 
o dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF dawały Ministerstwu rów-
nież możliwość przeprowadzenia wizyt monitorujących realizację zadań 
inwestycyjnych. W okresie objętym kontrolą MSiT takich wizyt nie przepro-
wadzało, zrealizowano natomiast 25 kontroli umów dotacyjnych – w tym 
12 kontroli przez DIS, 12 przez Departament Kontroli i Nadzoru (dalej: 
DKN) oraz jedną wspólnie przez DIS oraz DKN. 

Minister Sportu i Turystyki nie złożył zawiadomienia o możliwości popeł-
nienia czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

41  Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, Fundacja Promocji i Rozwoju 
Sportu „Sport Life” i Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

42  Dotyczy umowy nr 2017/0132/5535/ZSdU/DS./479/GF.
43  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań 
z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391); rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 
18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. 
poz. 2252); rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie 
przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801).

Nadzór  
nad realizacją umów 

na dofinansowanie

Niezłożenie przez 
Ministra zawiadomienia 

o możliwości naruszenia 
dyscypliny finansów 

publicznych
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pomimo przekroczenia terminu rozliczenia pięciu spośród 84 kontrolowa-
nych umów o łącznej wartości 3218,9 tys. zł44, w efekcie czego w dwóch 
przypadkach z 2015 r. nastąpiło przedawnienie karalności. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nierozliczenie 
w terminie otrzymanej dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zawiadomienie 
o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych winien niezwłocznie złożyć kierownik jednostki 
sektora finansów publicznych. W dwóch przypadkach (umowy z Miastem 
Białystok oraz z m.st. Warszawą) karalność naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych ustała w związku z upływem okresu trzech lat od popełnienia 
czynu, na podstawie art. 38 ust. 1 u.o.d.f.p. Natomiast w jednym przypadku, 
w trakcie kontroli NIK, przekazano zawiadomienie o możliwości naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych przez beneficjenta – Miejski Młodzieżowy 
Klub Sportowy „Podhale” Nowy Targ w związku z przekroczeniem terminu 
rozliczenia umowy.

Niekierowanie zawiadomień na podstawie przepisów u.o.d.f.p.  potwier-
dzają również wyniki wewnętrznej kontroli doraźnej DKN MSiT przepro-
wadzonej w 2017 r., która wykazała 144 przypadki zaniechania zawiada-
miania o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez 
gminy i OSiR-y w latach 2014–2017, a w jej wyniku zalecono usunięcie 
tego stanu poprzez skierowanie stosownych zawiadomień do rzecznika 
dyscypliny finansów publicznych.

Pomimo stwierdzenia przez Ministra w wystąpieniu pokontrolnym MSiT 
z dnia 15 stycznia 2019 r. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania 
części dotacji udzielonej na wsparcie zajęć sportowych dla uczniów z FZSdU 
w wysokości 8,7 tys. zł, beneficjentowi „Sport Life” Fundacja Promocji 
i Rozwoju Sportu z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundacja „Sport Life”) 
przyznano dwie kolejne dotacje celowe w łącznej kwocie 350 tys. zł45.

44  Umowy nr 2015/0529/1130/SubA/DIS/T (Miasto Białystok), 2015/0430/1130/SubA/DIS/T 
(Miasto Białystok), 2015/0506/3023/SubA/DIS/T (m.st. Warszawa), 2015/0539/2969/SubA/
DIS/T (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o), 2016/0332/3500/Sub.D/DS.-
KLUB/16/KB (Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Podhale” Nowy Targ).

45  Na podstawie: umowy nr 2019/0086/5535/ZSdU/DS/298/GF z dnia 11 marca 2019 r. 
„Upowszechnianie sportów zimowych” (dotacja 50 tys. zł) i umowy nr 2019/0452/5535/ZSdU/
DS/339/GF z dnia 7 maja 2019 r. „Program powszechnej nauki pływania Umiem pływać” (dotacja 
300 tys. zł). Zaniechanie zastosowania sankcji, o których mowa w umowie o dofinansowanie 
i § 8 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów, Minister Sportu tłumaczył istnieniem rozbieżności pomiędzy ww. 
regulacjami a przepisami uofp i podał, że w związku z powyższym w Ministerstwie Sportu 
podjęto działania legislacyjne w celu dostosowania przepisów rozporządzenia do regulacji 
zawartych w uofp. Opisana wyżej nieprawidłowość była przedmiotem rozstrzygnięcia Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli. Kolegium NIK podzieliło podniesione w zastrzeżeniu wątpliwości, 
co do zgodności rozwiązań przyjętych w § 8 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie środków 
z FZSdU z zakresem upoważnienia ustawowego stanowiącego podstawę do wydania tego aktu 
wykonawczego i przepisami uofp, uznało jednak, że istnienie tych wątpliwości nie zmienia faktu, 
iż rozporządzenie w sprawie środków z FZSdU stanowi obowiązujące źródło prawa, którego 
wydanie poprzedzone było m.in. konsultacjami z Ministrem Finansów, zatem do momentu 
jego zmiany (co leży w gestii Ministra) adresaci tej regulacji zobowiązani są do stosowania jej 
przepisów (w konsekwencji zaś także przestrzegania postanowień umów zawartych w oparciu 
o ww. regulację).

Przyznanie przez 
Ministra dofinansowania 
podmiotowi, który 
powinien być wykluczony
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Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 16 tego rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów46, umowy na dofinansowanie z FZSdU zawie-
rały klauzulę o zakazie ubiegania się o dofinansowanie z FZSdU przez okres 
dwóch lat w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznacze-
niem. Dwuletni zakaz ubiegania się o dotację z Funduszu, sformułowano 
również w § 8 ust. 7 umowy z Fundacją „Sport Life”. 

5.1.2.   Przygotowanie i wdrożenie strategii wsparcia sportu 
i rekreacji w gminach

We wszystkich (10) skontrolowanych gminach stworzono warunki, w tym 
organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu, realizując w ten sposób zada-
nie własne gminy. Organy stanowiące gmin (rada gminy/miasta) określiły 
w drodze uchwały warunki i tryb finansowania sportu i rekreacji, w tym 
OSiR, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który gmina 
zamierza osiągnąć. W okresie objętym kontrolą we wszystkich 10 skon-
trolowanych gminach przygotowano i wdrażano strategie rozwoju i/lub 
program rewitalizacji gminy, uwzględniające kulturę fizyczną i rekreację. 
Dokumenty strategiczne obejmowały najczęściej okres 4–5 lat. Skontrolo-
wane gminy realizowały z pomocą ośrodków sportu i rekreacji cele zawarte 
w aktualnej strategii rozwoju gminy oraz programie rewitalizacji. 

Przykłady

Miasto stołeczne Warszawa

Dokumentem strategicznym określającym warunki rozwoju sportu, w tym dla 
OSiR-ów, była „Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020”. Strategia 
określała m.in.: warszawski model zarządzania sportem oraz cele strategiczne, 
w tym: rozwój wychowania fizycznego i sportu szkolnego, rozwój sportu 
i aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy, rozwój sportu młodzieżowego 
i wyczynowego, zwiększenie liczebności kadry szkoleniowej, modernizacja 
i budowa infrastruktury sportowej.

W okresie objętym kontrolą warunki rozwoju sportu regulowały rów-
nież: „Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku”, oraz zarządzenia 
m.in. w zakresie korzystania z obiektów sportowych, Warszawska Karta 
Rodziny, Warszawska Karta Weterana. Zagadnienia związane z rozwojem 
sportu ujęto także w: „Strategii rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 Spo-
łecznej Strategii Warszawy”, „Strategii rozwiązywania problemów społecznych 
na lata 2009–2020”, programie pn. „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 
2013–2020”, Warszawskim Programie Działań na rzecz Osób Niepełnospraw-
nych na lata 2010–2020, programie pn. „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem 
dla młodych 2016–2020” oraz Programie rozwoju edukacji w Warszawie 
w latach 2013–2020.

Sport i rekreacja finansowane były ze środków ujętych w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta (w tym biur i urzędów poszcze-
gólnych dzielnic) oraz w planach finansowych 10 OSiR-ów prowadzonych 
w formie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. Natomiast przedmiot 
działalności, zadania statutowe oraz jednostkowe stawki dotacji przedmio-
towej pozostałych ośmiu OSiR-ów prowadzonych w formie samorządowych 
zakładów budżetowych ustalała Rada m.st. Warszawy w formie uchwał.

46  Dz. U. poz. 2222.

Dokumenty strategiczne 
dla rozwoju sportu 

w gminie
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W Strategii Rozwoju Sportu określono mierniki jakościowe i ilościowe, w tym 
m.in.: liczbę i rodzaj działań/ programów skierowanych do mieszkańców doty-
czących upowszechniania sportu i kultury fizycznej, liczbę uczestników tych 
działań, wysokość środków finansowych przeznaczonych na te działania, liczbę 
i rodzaj obiektów miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (w tym inwe-
stycji, modernizacji), liczbę podmiotów współpracujących (na podstawie liczby 
umów zawieranych w cyklu rocznym), wielkość ekwiwalentu marketingowego 
w zakresie działań dotyczących promocji miasta przez sport, liczbę stowarzy-
szeń kultury fizycznej nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Miasto Białystok 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały uchwała Nr LXI/801/10 Rady 
Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wspierania rozwoju 
sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz 
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe oraz uchwała Nr VI/81/19 Rady 
Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wspierania białostockiego 
sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wyso-
kie wyniki sportowe. Zgodnie z tymi uchwałami, celem ich był rozwój sportu 
oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie, w związku z czym 
stworzono warunki organizacyjno-finansowe do jego uprawiania. W uchwałach 
określono warunki i tryb udzielania wsparcia białostockich klubów sportowych, 
zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej (dotacje, stypendia, nagrody i wyróżnienia).

Rada Miejska Białegostoku uchwałą z dnia 13 września 2010 r. przyjęła 
„Strategię Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus”. Zagadnienia 
związane ze sportem i rekreacją uwzględniono w „Celu strategicznym D” doty-
czącym obszaru kultury, sportu i turystyki, zaś zagadnienia dotyczące sportu 
i rekreacji ujęto w „Priorytetach”: D.5 „Promowanie aktywnych stylów życia 
i rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz D.6 „Tworzenie sportowego centrum 
o znaczeniu ponadregionalnym”.

W ramach „Priorytetów” określono osiem następujących kierunków działań: 
D.5.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjnej, za szczególnym 
uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych; D.5.4. Rozwój infrastruktury oraz 
imprez rekreacyjnych dla turystyki rowerowej oraz innych form aktywnego 
spędzania czasu wolnego; D.6.1. Kreacja wizerunku sportowego Miasta; D.6.2. 
Promocja i rozwój sportu wyczynowego, sportu masowego oraz aktywności 
sportowej osób niepełnosprawnych; D.6.3. Wykreowanie imprezy sportowej 
o prestiżowym znaczeniu w kraju; D.6.4. Budowa, rozbudowa i modernizacja 
bazy sportowej w Mieście, w tym bazy sportowej szkół; D.6.5. Podnoszenie 
poziomu kwalifikacji kadry sportowej; D.6.6. Rozwój kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży oraz bazy sportowej szkół. 

W Strategii ustalono, że prowadzony będzie coroczny monitoring jej realizacji 
polegający na bieżącej analizie postępów w osiąganiu założeń strategicz-
nych. W okresie od 2011 r. do czasu kontroli NIK przeprowadzano coroczny 
monitoring – ostatnie opracowanie za 2017 r., zaś sporządzenie monitoringu 
za 2018 r. podczas niniejszej kontroli NIK było na etapie wyboru wykonawcy. 
Jako wskaźniki monitorowania przyjęto stan w 2008 r. oraz planowany trend 
do zrealizowania (wzrost/zmniejszenie). Ponadto w Strategii postanowiono, 
że przeprowadzana będzie co cztery lata ewaluacja, której celem będzie badanie 
i ocena procesu jej wdrażania. Dotychczas przeprowadzono ewaluację Strategii 
za lata 2011–2014, zaś sporządzenie opracowania za okres kolejnych czterech 
lat znajdowało się na etapie wyboru wykonawcy. Celem badania było poznanie 
opinii respondentów na temat działań realizowanych w oparciu o założenia 
Strategii, aktualnych problemów Miasta oraz pożądanych kierunków działań. 
Wywiady przeprowadzono na podstawie kwestionariuszy stworzonych na etapie 
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opracowywania metodologii badania. W konkluzji badania stwierdzono m.in., że 
„największą efektywność i skuteczność działań można zaobserwować w zakresie 
rozwoju zagospodarowania przestrzeni Miasta, infrastruktury komunikacyjnej 
oraz obszaru kultury, sportu i turystyki”. Urząd nie zlecał innych badań dotyczą-
cych wpływu Strategii na poziom sportu i rekreacji.

Z 1651 ankietowanych gmin 343 (20,8%) posiadało dokument strategiczny 
określający cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej miesz-
kańców. Posiadanie takiego dokumentu deklarowało 16,9% gmin wiejskich 
(GW), 21,5% gmin miejsko-wiejskich (GMW), 29,8% gmin miejskich (GM) 
oraz 56,9% miast na prawach powiatu (MPP). 

Z 458 gmin, w których utworzona została oddzielna jednostka organizacyjna 
(np. OSiR) wykonująca powierzone zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz 
kultury fizycznej, 150 (32,8%), posiadało dokument strategiczny określający 
cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. W gmi-
nach, w których nie została utworzona oddzielna jednostka do wykonywania 
zadań z zakresu sportu, rekreacji i kultury fizycznej posiadanie dokumentu 
strategicznego określającego cele i działania na rzecz rozwoju aktywności 
fizycznej mieszkańców deklarowały 193 jednostki (16,2%).

Infografika nr 4 
Gminy posiadające dokument strategiczny określający cele i działania na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej mieszkańców w podziale na JST, które utworzyły oddzielną jednostkę 
organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej 
(GZJ) oraz JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ) 

Gminy posiadające dokument  strategiczny określający cele i działania na rzecz 
rozwoju aktywności �zycznej mieszkańców w podziale na JST które utworzyły 
oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu 

sportu i rekreacji/kultury �zycznej (GZJ) oraz  JST, które tej jednostki nie 
utworzyły (GBJ)?

tak – 343

nie – 1308

w tym:
GZJ – 150
GBJ – 193

w tym:
GZJ – 308

GBJ – 1000

Czy Gmina osiągnęła zakładane w tym dokumencie cele na rzecz rozwoju 
aktywności �zycznej mieszkańców (w przypadku odpowiedzi „tak” w pytaniu 3)?
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Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

Wszystkie skontrolowane gminy określiły okresowe strategiczne cele 
i działania dotyczące wsparcia rozwoju sportu i kultury fizycznej, zaś sześć 
spośród nich prawidłowo monitorowało ich realizację, stosując mierzalne 
i określone w czasie wskaźniki oraz oczekiwane skutki podejmowanej 
interwencji. W trzech gminach poprzestano jednakże na ogólnym okre-
śleniu celów (np. modernizacja infrastruktury sportowej) nie precyzując 
liczbowo lub wartościowo zakładanych efektów działań, w określonych ter-
minach. Prowadziło to do braku bieżącego monitorowania (trzy gminy) lub 
prowadzenia go w sposób niezgodny z założeniami uchwalonych strategii 
i programów (jeden przypadek).
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Przykłady

Gmina Piaseczno posiadała Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2004–
2015 z Planem Rozwoju Lokalnego, jej aktualizację, pn. Strategia Rozwoju Miasta 
i Gminy Piaseczno do 2030 r. oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piaseczno 
na lata 2013–2020. W dokumentach tych zdefiniowano m.in. programy operacyjne 
oraz cele i zadania dotyczące rozwoju sportu i rekreacji w gminie Piaseczno, w tym 
zadania inwestycyjne. Jednak w okresie objętym kontrolą nie poddawano ich ewa-
luacji, nie monitorowano postępu realizacji zaplanowanych działań, ani nie prze-
prowadzano analiz wpływu tych Strategii na poziom sportu i rekreacji w Gminie.

W gminie Trzebnica nie monitorowano procesu wdrażania Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji (LPR), zgodnie z jego założeniami, tj. na podstawie 
corocznych sprawozdań monitoringowych realizacji przyjętych wskaźników 
produktu i rezultatu, lecz zaplanowano średniookresową ocenę dopiero na rok 
2020. Gmina na bieżąco nie monitorowała podejmowanych działań na rzecz 
aktywności fizycznej społeczeństwa, a w LPR nie wskazano dat, w jakich pla-
nowane jest wykonanie poszczególnych działań. Zaniechanie monitorowania 
postępów LPR skutkowało brakiem realizacji celu kontroli zarządczej określo-
nego w art. 68 ust. 2 pkt 1 ufp, tj. zapewnienia zgodności działań z przepisami 
prawa oraz procedurami wewnętrznymi, jak również nie odpowiadało stan-
dardom kontroli zarządczej47 (pkt II.B.6 ), w myśl których cele i zadania należy 
określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy 
monitorować za pomocą wyznaczonych mierników.

W latach 2015–2019 (do zakończenia kontroli NIK) w UM Augustowa nie przygo-
towano raportów, które zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Augustowa 
na lata 2014–2020 powinny być sporządzone w terminach do 31 maja 2017 r. 
i 31 maja 2019 r. Niesporządzenie tych raportów nie miało istotnego wpływu 
na kontrolowaną działalność, a było spowodowane trudnościami kadrowymi 
komórki Urzędu przygotowującej ten raport oraz dużą liczbę realizowanych pro-
jektów. Mimo tych trudności w 2018 r. zostały zebrane dane ze statystyk publicz-
nych oraz z wydziałów i jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu do oceny 
wskaźników kontekstowych. W wyniku analizy danych wynikła potrzeba zmiany 
wskaźników monitorowania celów operacyjnych, ponieważ niektóre wskaźniki 
wskazane w Strategii nie są już prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny, 
np. liczba uczniów przypadająca na jeden komputer z dostępem do Internetu. 

Wydział Promocji i Współpracy UMiG Krotoszyn pomimo, że był zobowiązany 
do opracowania okresowych sprawozdań związanych z realizacją Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2016–2020+, nie sporządził wyma-
ganego zapisami tego dokumentu (Strategii), w terminie do 31 maja 2017 r. 
sprawozdania za 2016 r.

W dwóch gminach (m.st. Warszawie oraz Augustowie) oprócz tradycyjnego 
podziału środków budżetowych według klasyfikacji budżetowej prowa-
dzono pomocniczy budżet zadaniowy. 

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku prowadzenia 
ewidencji wykonania uchwały budżetowej w układzie zadaniowym, 
a wprowadzone zadania do budżetu w dwóch gminach służyły pogłębionej 
analizie kierunków wydatkowania środków budżetowych. Przykładowo 
w m.st. Warszawie wykonanie planu budżetu zadaniowego w obszarze 
„Rekreacja, sport i turystyka”48 za lata 2015–2018 wyniosło odpowiednio 
97,6%, 98,45%, 97,8% i 91,8%.

47  Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz. Urz. MF 2009 r. Nr 15, poz. 84.

48  Obszar „Sport i rekreacja” był połączony z obszarem „Turystyka”.
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Wydatki ogółem na kulturę fizyczną (dział 926), skontrolowanych 
10 JST, w latach 2015–2018 wyniosły 1 369 124,9 tys. zł i stanowiły 1,6% 
wydatków ogółem, tj. w roku 2015 r. kwota ta wynosiła 259 657,4 tys. zł 
(1,4% wszystkich wydatków), w 2016 r. 299 337,5 tys. zł (1,5 %), w 2017 r. 
344 858,8 tys. zł (1,5%) w 2018 r. 465 271,2 tys. zł (1,9%)51. W latach 2015–
2018 w skontrolowanych gminach odnotowano stały wzrost wydatków 
na kulturę fizyczną, przy czym od 2015 r. do 2018 r. wzrosły one o 79,2%. 

Wśród 10 skontrolowanych gmin wydatki na kulturę fizyczną miały 
największy udział w wydatkach ogółem w Oławie (6,4%), Augustowie 
(5,4%) oraz Nowym Targu (5,3%), najmniejszy udział wydatki te miały 
w m st. Warszawie (1,1%), Krotoszynie (1,8%) oraz w Piasecznie (2,9%). 

Według Banku Danych Lokalnych wydatki gmin na kulturę fizyczną 
(dział 926) w latach 2015–2018 wyniosły 18,9 mld zł. co stanowiło 
2,6% wydatków ogółem, odpowiednio, w roku 2015 r. kwota ta wynosiła 
4,1 mld zł (2,7% wszystkich wydatków), w 2016 r. 4,2 mld zł (2,5%), 
w 2017 r. 4,9 mld zł (2,6%) oraz 5,7 mld zł (2,7%) w roku 2018. W latach 
2015–2018 odnotowano stały wzrost wydatków na kulturę fizyczną, przy 
czym od 2015 r. do 2018 r. wzrosły one o 39,1%. 

Wydatki jednostek skontrolowanych ogółem na kulturę fizyczną na jednego 
mieszkańca wyniosły w latach 2015–2018 przeciętnie 168,0 zł,  odpowied-
nio: 118,5 zł w roku 2015, 132,2 zł w roku 2016, 170,2 zł w 2017 r., 250,1 zł 
w 2018 r. (w stosunku do 2015 r. wzrost o 111,1%). W latach 2015–2018 
najwyższe wydatki na jednego mieszkańca odnotowano w Tarnowie 
(średnio 272,7 zł), Oławie (233,7 zł) oraz Augustowie (205,2 zł), najniższy 
poziom wydatków odnotowano w Krotoszynie (63,2 zł) oraz m.st. Warsza-
wie (90,1 zł). 

Przeciętne wydatki gmin ogółem w Polsce na kulturę fizyczną (dział 926) 
na mieszkańca w latach 2015–2018 wyniosły 123,6 zł, odpowiednio: 107,5 zł 
(2015 r.), 110,6 zł (2016 r.), 126,7 zł (2017 r.) oraz 149,6 zł (2018 r.).

Ogółem wydatki na jednego mieszkańca przeznaczone z budżetu ankie-
towanych gmin na działalność OSiR w latach 2015–2019 wyniosły odpo-
wiednio: 93,6 zł w roku 2015, 93,7 zł w roku 2016, 105,4 zł w roku 2017, 
120,6 zł w roku 2018 oraz 130,7 zł w roku 2019 (plan). W roku 2019 (plan) 
najwyższe wydatki zanotowano w gminach miejskich (173,6 zł), a najniższe 
w gminach wiejskich (74,7 zł). W przypadku gmin miejsko-wiejskich oraz 
gmin miejskich w latach 2015–2019 odnotowano stały wzrost wydatków 
na jednego mieszkańca. 

Wydatki ogółem na kulturę fizyczną (dział 926) dla JST, które utworzyły 
oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania 
z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej w latach 2015–2018 wyniosły 
odpowiednio: 122,2 zł w roku 2015, 132,2 zł w roku 2016, 143,3 zł w roku 
2017 oraz 171,2 zł w roku 2018. Dla porównania wartości te dla JST, które 
nie utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone 
zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej wynosiły: 44,8 zł 
w roku 2015, 44,6 zł w roku 2016, 49,9 zł w roku 2017 oraz 72,1 zł w roku 

51  Według Banku Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl (dalej: BDL).
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W pięciu gminach zlecane były zewnętrzne badania poziomu zadowolenia 
mieszkańców z oferty sportowo-rekreacyjnej lub zlecano badanie oceny 
procesu wdrażania strategii.

Przykłady

Miasto stołeczne Warszawa

Dla oceny efektu działania Strategii posługiwano się badaniem pn. „Barometr 
Warszawski”, mierzącym poziom zadowolenia mieszkańców z oferty sportowo-
-rekreacyjnej miasta. Wyniki przedstawiały się następująco: w 2015 r. 38% 
badanych oceniło ofertę bardzo dobrze, 44% raczej dobrze, 9% raczej źle, 
1% bardzo źle, 7% – trudno powiedzieć lub odmowa odpowiedzi, w 2016 r. 
odpowiednio: 25%, 56%, 11%, 1% i 6%, w 2017 r. 85% obadanych oceniło 
dobrze, 11% źle i 4% – trudno powiedzieć lub odmowa odpowiedzi, a w 2018 r. 
odpowiednio 86%, 9% i 5%.

Miasto Poznań

W okresie objętym kontrolą Wydział Sportu UMP zawarł z agencją marke-
tingową umowę na wykonanie badania marketingowego pt. „Sport w prze-
strzeni publicznej Miasta Poznania”. Badanie zostało zrealizowane w okresie 
od 18 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. metodą ankiety internetowej CAWI49 
i objęto nim 731 respondentów. Zgodnie z wynikami raportu 80% mieszkań-
ców uczestniczących w badaniu deklarowało uprawianie sportu co najmniej 
raz w tygodniu (71% kilka razy w tygodniu), natomiast jedynie 4% oznajmiło, 
że nie uprawia żadnej aktywności. 30% ankietowanych podało, że przeszkodą 
i ograniczeniem w uprawianiu aktywności fizycznej był brak odpowiedniej 
infrastruktury sportowej w mieście, a zdaniem ponad połowy (51%) miasto 
powinno organizować więcej wydarzeń promujących aktywność fizyczną 
wśród mieszkańców. Zdaniem respondentów, głównym obszarem działań 
miasta powinien być rozwój sportu dzieci i młodzieży, a także rozwijanie 
rekreacyjnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców. Miasto powinno też – 
zdaniem 34% badanych – wyznaczyć kluczowe dyscypliny sportu, na których 
rozwoju miałoby się skupiać50.

Miasto Białystok

Ewaluację realizacji Strategii za lata 2011–2014 przeprowadził wykonawca 
zewnętrzny na podstawie wywiadów telefonicznych wśród mieszkańców 
Białegostoku (1063 osoby), lokalnych przedsiębiorców (50 wywiadów) oraz 
wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu 
oraz zarządów dużych firm działających na terenie Białegostoku (13 podmio-
tów). Celem badania było poznanie opinii respondentów na temat działań 
realizowanych w oparciu o założenia Strategii, aktualnych problemów miasta 
oraz pożądanych kierunków działań. W konkluzji badania stwierdzono m.in., że 
„największą efektywność i skuteczność działań można zaobserwować w zakre-
sie rozwoju zagospodarowania przestrzeni miasta, infrastruktury komunika-
cyjnej oraz obszaru kultury, sportu i turystyki”.

We wszystkich skontrolowanych jednostkach adekwatnie do możliwości 
zapewniono środki w budżecie gminy na kulturę fizyczną, w tym na utrzy-
manie samorządowych ośrodków sportu i rekreacji. 

49  Ang. „Computer-Assisted Web Interview”  – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy 
strony internetowej.

50  Najczęściej wymienianymi dyscyplinami były: piłka nożna, lekkoatletyka, koszykówka, rugby 
i wioślarstwo.
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Wydatki ogółem na kulturę fizyczną (dział 926), skontrolowanych 
10 JST, w latach 2015–2018 wyniosły 1 369 124,9 tys. zł i stanowiły 1,6% 
wydatków ogółem, tj. w roku 2015 r. kwota ta wynosiła 259 657,4 tys. zł 
(1,4% wszystkich wydatków), w 2016 r. 299 337,5 tys. zł (1,5 %), w 2017 r. 
344 858,8 tys. zł (1,5%) w 2018 r. 465 271,2 tys. zł (1,9%)51. W latach 2015–
2018 w skontrolowanych gminach odnotowano stały wzrost wydatków 
na kulturę fizyczną, przy czym od 2015 r. do 2018 r. wzrosły one o 79,2%. 

Wśród 10 skontrolowanych gmin wydatki na kulturę fizyczną miały 
największy udział w wydatkach ogółem w Oławie (6,4%), Augustowie 
(5,4%) oraz Nowym Targu (5,3%), najmniejszy udział wydatki te miały 
w m st. Warszawie (1,1%), Krotoszynie (1,8%) oraz w Piasecznie (2,9%). 

Według Banku Danych Lokalnych wydatki gmin na kulturę fizyczną 
(dział 926) w latach 2015–2018 wyniosły 18,9 mld zł. co stanowiło 
2,6% wydatków ogółem, odpowiednio, w roku 2015 r. kwota ta wynosiła 
4,1 mld zł (2,7% wszystkich wydatków), w 2016 r. 4,2 mld zł (2,5%), 
w 2017 r. 4,9 mld zł (2,6%) oraz 5,7 mld zł (2,7%) w roku 2018. W latach 
2015–2018 odnotowano stały wzrost wydatków na kulturę fizyczną, przy 
czym od 2015 r. do 2018 r. wzrosły one o 39,1%. 

Wydatki jednostek skontrolowanych ogółem na kulturę fizyczną na jednego 
mieszkańca wyniosły w latach 2015–2018 przeciętnie 168,0 zł,  odpowied-
nio: 118,5 zł w roku 2015, 132,2 zł w roku 2016, 170,2 zł w 2017 r., 250,1 zł 
w 2018 r. (w stosunku do 2015 r. wzrost o 111,1%). W latach 2015–2018 
najwyższe wydatki na jednego mieszkańca odnotowano w Tarnowie 
(średnio 272,7 zł), Oławie (233,7 zł) oraz Augustowie (205,2 zł), najniższy 
poziom wydatków odnotowano w Krotoszynie (63,2 zł) oraz m.st. Warsza-
wie (90,1 zł). 

Przeciętne wydatki gmin ogółem w Polsce na kulturę fizyczną (dział 926) 
na mieszkańca w latach 2015–2018 wyniosły 123,6 zł, odpowiednio: 107,5 zł 
(2015 r.), 110,6 zł (2016 r.), 126,7 zł (2017 r.) oraz 149,6 zł (2018 r.).

Ogółem wydatki na jednego mieszkańca przeznaczone z budżetu ankie-
towanych gmin na działalność OSiR w latach 2015–2019 wyniosły odpo-
wiednio: 93,6 zł w roku 2015, 93,7 zł w roku 2016, 105,4 zł w roku 2017, 
120,6 zł w roku 2018 oraz 130,7 zł w roku 2019 (plan). W roku 2019 (plan) 
najwyższe wydatki zanotowano w gminach miejskich (173,6 zł), a najniższe 
w gminach wiejskich (74,7 zł). W przypadku gmin miejsko-wiejskich oraz 
gmin miejskich w latach 2015–2019 odnotowano stały wzrost wydatków 
na jednego mieszkańca. 

Wydatki ogółem na kulturę fizyczną (dział 926) dla JST, które utworzyły 
oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania 
z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej w latach 2015–2018 wyniosły 
odpowiednio: 122,2 zł w roku 2015, 132,2 zł w roku 2016, 143,3 zł w roku 
2017 oraz 171,2 zł w roku 2018. Dla porównania wartości te dla JST, które 
nie utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone 
zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej wynosiły: 44,8 zł 
w roku 2015, 44,6 zł w roku 2016, 49,9 zł w roku 2017 oraz 72,1 zł w roku 

51  Według Banku Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl (dalej: BDL).
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2018. W latach 2015–2018 w gminach z jednostką OSiR (GZJ) zanotowano 
wzrost wydatków na jednego mieszkańca na kulturę fizyczną o 40,1% nato-
miast w gminach bez jednostki OSiR (GBJ) wskaźnik ten wynosił 60,9%.

Wykres nr 4 
Przeciętne wydatki na kulturę fizyczną (dział 926) na jednego mieszkańca w Polsce 
w skontrolowanych gminach, a także ankietowanych gminach z OSiR (GZJ)  
oraz gminach bez OSiR (GBJ) w latach 2015–2018 (w zł)

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK, Bank Danych Lokalnych oraz wyniki kontroli NIK.

Infografika nr 5 
Przeciętne wydatki na kulturę fizyczną (dział 926) na jednego mieszkańca w ankietowanych 
gminach z OSiR (GZJ) oraz gminach bez OSiR (GBJ) w latach 2015–2018 (w zł)

Wydatki ogółem na kulturę �zyczną (rozdział 926) per capita ankietowanych 
jednostek  podziale na JST które utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną 
wykonującą powierzone zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury �zycznej 

(GZJ) oraz  JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ)?

2015 2016 2017 2018

suma (zł) GZJ GBJ

84,5 87,9 97,1 129,4

122,2 132,2 143,3 171,2

44,8 44,6 49,9 72,1

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

W okresie 2015–2018 udział wydatków skontrolowanych gmin na OSiR-y 
w wydatkach ogółem na kulturę fizyczną wyniósł 57,3%. W roku 2016 
w odniesieniu do 2015 zanotowano wzrost o 13,8%, w roku 2017 w odnie-

Udział wydatków  
na OSiR-y  

w wydatkach gmin
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sieniu do 2016 wzrost wyniósł 17,4% natomiast w roku 2018 w odniesie-
niu do roku 2017 wzrost był na poziomie 38,3%.

W skontrolowanych jednostkach wydatki na OSiR w roku 2018 w odniesie-
niu do 2015 r. wzrosły o 84,8%. Największy wzrost zanotowano w Tarno-
wie (o 160,4%), Augustowie (o 128,0%) oraz m.st. Warszawie (o 107,3%). 
Spadek o 73,5% wydatków na OSiR nastąpił w Krotoszynie. 

Zgodnie z wynikami badania ankietowego wydatki przeznaczone na dzia-
łalność OSiR-ów wzrosły w latach 2015–2018 o 39,7%. Przy czym wzrost 
ten dla gmin wiejskich wynosił 38,8%, dla gmin miejsko-wiejskich – 41,0%, 
dla gmin miejskich – 82,0%, a dla miast na prawach powiatu – 26,8%. 

Dotacje udzielane na realizację powierzonych/zleconych zadań były rozli-
czone prawidłowo przez dziewięć skontrolowanych jednostek samorządo-
wych. W jednej gminie (Trzebnica) wystąpiły przypadki nieprawidłowości 
w udzielaniu i ewidencji księgowej przedmiotowych dotacji.

Przykład

Gmina Trzebnica w latach 2015–2017 udzieliła 17 dotacji celowych dla GCKiS 
na kwotę łączną 6 951,4 tys. zł – wszystkie z pominięciem obowiązku zawarcia 
pisemnej umowy, tj. z naruszeniem art. 250 ufp, zgodnie z którym zarząd jed-
nostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce 
sektora finansów publicznych, w przypadku, gdy odrębne przepisy lub umowa 
międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej 
dotacji, zawiera umowę. Odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie 
określały trybu i zasad udzielania lub rozliczania tych dotacji. 

Stwierdzono też, że dwukrotnie nieprawidłowo dokonano klasyfikacji dotacji 
celowej związanej z obiektem sportowym, tj.: w 2016 r., z działu 921 – Kultura, 
rozdziału 92109 § 6220, w kwocie 11,9 tys. zł – na zakup maszyny do werty-
kulacji (pielęgnacji) powierzchni trawiastych – Stadion oraz w 2018 r., z działu 
921 – Kultura, rozdziału 92109 § 6220, w kwocie 11,9 tys. zł – na zakup tablicy 
wyników sportowych na wyposażenie Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9, 
podczas gdy były to wydatki związane z obiektami sportowymi i powinny 
zostać klasyfikowane w ramach działu 926 – Kultura fizyczna. Powyższe naru-
szało art. 39 ust. 1 ufp, zgodnie z którym wydatki publiczne klasyfikuje się 
wg działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności, i spowodowane 
było omyłką oraz błędną praktyką.

5.2. Realizacja zakładanych efektów działań na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej społeczeństwa w ośrodkach sportu 
i rekreacji

Na podstawie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym sprawy kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych a także utrzy-
mania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należą do zadań 
własnych gminy. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie, skontrolowane 
gminy stworzyły warunki organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

Wyniki przeprowadzonej przez NIK ogólnopolskiego badania kwestionariu-
szowego wskazują, że większość gmin realizuje zadania własne z zakresu 
sportu i kultury fizycznej bezpośrednio, nie powołując w tym celu oddziel-
nej jednostki organizacyjnej – Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR). Jednostki 

Większość gmin 
prawidłowo rozliczała 
udzielane dotacje

Organizacja  
działań gmin  
w zakresie kultury 
fizycznej
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tego typu utworzyło 458 gmin, tj. 27,7% gmin uczestniczących w badaniu, 
przy czym wskaźnik ten był najwyższy w gminach miejskich (73,9%) 
i w miastach na prawach powiatu (98,3%). 

Aż 85,7% ankietowanych gmin oceniło zapewniane przez siebie usługi 
sportowo-rekreacyjne jako całkowicie lub częściowo spełniające potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców. Tylko 3,1% gmin uznało, że nie zaspokaja 
oczekiwań społeczności lokalnych w tym zakresie, zaś 11,1% nie potrafiło 
ocenić efektów swoich działań w dziedzinie sportu i kultury fizycznej. 

Infografika nr 6 
Czy Państwa zdaniem oferta sportowo-rekreacyjna Gminy spełnia potrzeby  
i oczekiwania mieszkańców?

Czy Państwa zdaniem oferta sportowo-rekreacyjna Gminy spełnia potrzeby
i oczekiwania mieszkańców?

tak, ale nie
wszystkie – 62,5%

nie – 3,1% tak – 23,2%

trudno powiedzieć – 11,1%

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

Odsetek ankietowanych którzy ocenili, że oferta sportowo-rekreacyjna 
gminy spełnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców w całości lub częściowo 
dla jednostek, w których została powołana oddzielna jednostka organiza-
cyjna wykonująca zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz kultury fizycznej, 
wyniósł 95,4%, dla pozostałych jednostek wskaźnik ten wyniósł 82,0%.

Infografika nr 7 
Spełnianie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w podziale na JST, które utworzyły  
oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu sportu 
i rekreacji/kultury fizycznej (GZJ) oraz JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ)

Spełnianie przez ofertę sportowo-rekreacyjną gminy potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców w podziale na JST które utworzyły oddzielną jednostkę 

organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu sportu 
i rekreacji/kultury �zycznej (GZJ) oraz  JST, które tej jednostki nie utworzyły 

(GBJ)?

tak – 383
nie – 52 w tym:

GZJ – 142
GBJ – 241

tak, ale nie
wszystkie – 1 032
w tym:
GZJ – 295
GBJ – 737

w tym:
GZJ – 5

GBJ – 47

trudno powiedzieć – 184
w tym: GZJ – 16, GBJ – 168

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

Gminy efektywnie 
realizowały działania 
na rzecz aktywności 

fizycznej mieszkańców
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Skontrolowane gminy monitorujące wskaźniki realizacji celów w zakresie 
sportu i kultury fizycznej, odnotowały wysoki poziom ich realizacji. 

Przykłady

Miasto Krotoszyn zrealizowało zaplanowane na lata 2015–2018 wskaźniki 
w stopniu 79,2% – 100%, osiągając m.in. następujące efekty: modernizacja 
trzech przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych, wykonanie 13 siłowni plene-
rowych, trzech przyszkolnych urządzeń lekkoatletycznych, street workout, 
a także boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, siłowni 
zewnętrznej, bieżni sportowej, skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawo-
wej w Orpiszewie. 

Realizacja wskaźników przyjętych w Poznaniu w ramach celu strategicznego 
pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa”: liczby osób uczest-
niczących w projektach, liczby godzin udostępniania basenów, hal sportowych, 
powierzchni udostępnionych terenów sportowo-rekreacyjnych oraz godzin 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w latach 2015–2018, kształtowała się 
na poziomie 100% do 103% zakładanych wartości. 

Wysokie wartości wykonania przyjętych wskaźników wykazało m.st. War-
szawa, tj. w latach objętych kontrolą: dla celów pn. „Rozwój wychowania 
fizycznego i sportu szkolnego”, „Rozwój sportu” i „Rozwój aktywności fizycznej 
mieszkańców Warszawy oraz sportu młodzieżowego i wyczynowego” – pomię-
dzy 91,2% a 99,5%; dla celu pn. „Kadra szkoleniowa, realizowany poprzez 
program stypendialny dla trenerów, szkolenia i dokształcanie kadr kultury 
fizycznej” – pomiędzy 44,8% a 99,8%; dla celu pn. „Zapewnienie udziału ponad 
200 szkół w projekcie Otwarte Boiska i Talent Sportowy” – od 98,6% do 99,2%; 
celu pn. „Zapewnienie docelowo udziału w programach Zima w Mieście i Lato 
w Mieście ponad 200 tys. uczestników” – 155,7% do 174,9%; dla celu „Udział 
docelowo (tj. do 2020 r.) 40% mieszkańców Warszawy w różnych formach 
aktywności fizycznej – 46% (rok 2018); dla celu pn. „Nasycenie obiektami 
sportowymi w Warszawie w proporcji jeden obiekt na 80 tys. mieszkańców 
do 2020 r. – pomiędzy 71,0% a 77,5%; dla celu pn. „Zwiększenie do 2020 r. 
liczebności kadry szkoleniowej pracującej w warszawskich stowarzyszeniach 
sportowych do 1,7 tys. osób” – 85,0% (I półrocze 2019 r.); dla celu pn. „Liczba 
podmiotów prywatnych współpracujących z samorządem terytorialnym 
w dziedzinie sportu w latach 2015–2018 wyniosła 14 do 17 podmiotów (nie 
określono wartości docelowych). 

Według stanu na koniec 2018 r., spośród 14 mierników przyjętych w „Strategii 
rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus”, w 13 wystąpił wzrost 
ich liczby, w tym np.: liczba osób ćwiczących w klubach sportowych z 7283 
do 11 374; liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych z 34 do 214; liczba 
imprez sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży z 39 do 151; liczba 
przyszkolnych obiektów sportowych z 86 do 126. 

Miasto Tarnów zrealizowało zakładane wskaźniki na poziomie od 91,5% 
do 175,0%.

Z 343 badanych gmin, które deklarowały posiadanie dokumentu strate-
gicznego określający cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
mieszkańców, osiągnięcie założonych w nim celów wskazały 124 gminy 
(36,2%). Najwyższy wskaźnik osiągnięcia tych celów osiągnęły gminy miej-
skie (51,1% z gmin deklarujących posiadanie dokumenty strategicznego), 
wśród miast na prawach powiatu wskaźnik ten wynosił 39,4%, w gminach 
miejsko-wiejskich wyniósł on 33,3%, a w gminach wiejskich 32,5%. 
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45,3% ankietowanych gmin z jednostką OSiR (GZJ), posiadających doku-
ment strategiczny określający cele i działania na rzecz rozwoju aktyw-
ności fizycznej mieszkańców wskazało, że osiągnięto zakładane w tym 
dokumencie cele na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 
W grupie gmin bez jednostki OSiR (GBJ), nie posiadających dokumentu 
strategicznego określającego cele i działania na rzecz rozwoju aktywności 
fizycznej mieszkańców, 29% ankietowanych stwierdziło, iż gmina osiągnęła 
zakładane w tym dokumencie cele na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
mieszkańców. 

Tabela nr 1 
Osiągnięcie celów zakładanych w dokumencie strategicznym w podziale na JST,  
które utworzyły OSiR (GZJ) oraz JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ)

Odpowiedź ogółem % GZJ % GBJ %

tak 124 36,2 68 45,3 56 29

częściowo 195 56,9 73 48,7 122 63,2

nie 3 0,9 2 1,3 1 0,5

trudno 
powiedzieć 

21 6,1 7 4,7 14 7,3

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

Dziewięć z 10 skontrolowanych gmin52 w latach 2015–2019 (I półrocze) 
podejmowało własne działania na rzecz poprawy aktywności fizycznej 
mieszkańców, poprzez: organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych 
(np. aerobik, piłka nożna, szachy), organizowanie współzawodnictwa 
sportowego (m.in. zawodów sportowych), organizowanie imprez spor-
towo-rekreacyjnych i turystycznych, rozwijanie usług w zakresie rekreacji 
ruchowej, organizowanie powszechnej nauki pływania i zajęć gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej, ewentualnie działania takie jak zapewnianie 
kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i organizowanie 
zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych. Łącznie tego typu działań 
w okresie 2015–2019 (I półrocze) we własnym zakresie przeprowadzono 
706 570, zaś w współpracy z innymi podmiotami, głównie klubami spor-
towymi, stowarzyszeniami sportowymi i innymi organizacjami pozarządo-
wymi – 673 703. 

Łączna liczba zajęć, imprez i zawodów sportowych/sportowo-rekreacyj-
nych w latach 2015–2018 w kontrolowanych gminach wzrastała, i wynosiła 
odpowiednio: 281 985, 291 649, 339 448 oraz 359 368. Wzrosła również 
liczba ich uczestników, która łącznie w kontrolowanych jednostkach wynio-
sła, odpowiednio w podanym okresie: 4 190 738, 4 395 685, 4 293 418 
i 4 374 202 osób.

Wzrost ogólnej liczby działań i liczby uczestników nie był równoznaczny 
ze wzrostem tych wskaźników w poszczególnych objętych kontrolą 
gminach. Porównując dane na początek 2015 i koniec 2019 r. można 

52  Gmina Trzebnica w zakresie własnym nie prowadziła zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Nie zlecała również podmiotom, wykonującym zadania dotyczące sportu, organizowania 
konkretnych imprez lub zajęć. Tego typu zajęcia i imprezy były organizowane przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) lub Gminny Park Wodny (GPW).

Liczba organizowanych 
przez gminy działań 

i ich uczestników 
wzrastały 
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stwierdzić, że wzrost liczby podejmowanych działań wystąpił w siedmiu 
kontrolowanych jednostkach (70%), a wzrost poziomu uczestnictwa w tych 
przedsięwzięciach wystąpił w sześciu podmiotach (60%). Spadki liczby 
uczestników zajęć i imprez sportowych w pozostałych skontrolowanych 
podmiotach mieściły się w przedziale: 1%–33% i były spowodowane bra-
kiem zainteresowania mieszkańców i organizacji sportowych lub zmianami 
organizacyjnymi.

Przykłady

Miasto Augustów

W okresie objętym kontrolą liczba uczestników zadań wzrosła z 7108 w 2015 r. 
do 7698 w 2016 r. (o 8,3%), następnie spadła do 5196 w 2017 r. (o 32,5%) 
i do 4816 w 2018 r. (o 7,3%). Spadek liczby uczestników zadań zleconych 
organizacjom pozarządowym dotyczących wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu wynikał z tego, że procedura przyznawania dota-
cji stowarzyszeniom sportowym odbywała się w otwartym konkursie ofert 
i to same organizacje pozarządowe przygotowywały ofertę, wskazując m. in. 
ilość uczestników, co było  jedną z wielu składowych oceny. 

Krotoszyn

Zaniechanie w 2017 r. realizacji bezpośrednio przez urząd zadania dotyczącego 
upowszechniania nauki pływania dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
skutkowało zmniejszeniem liczby uczestników zajęć i imprez sportowo-rekre-
acyjnych o 33,1% (porównanie lat 2015–2018) organizowanych przez gminę. 
Od 1 stycznia 2018 r. zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) nauki pływania pro-
wadzone były przez stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje społeczne 
i osoby fizyczne (instruktorzy nauki pływania).

W okresie 2015–2019 (I półrocze) skontrolowane gminy dysponowały 
infrastrukturą sportową liczącą łącznie ok. 3 098 obiektów sportowych, 
z czego prawie połowę (42,6%) stanowiły obiekty przyszkolne – boiska, 
hale sportowe i obiekty lekkoatletyczne. W okresie objętym kontrolą 
w gminach zrealizowano 652 nowych inwestycji sportowych53, zaś 
w perspektywie dalszych pięciu lat zaplanowano łącznie 95 nowych 
inwestycji. 

53  W tej liczbie uwzględnia się wyłącznie nowe obiekty sportowe, bez modernizacji obiektów 
wcześniej wybudowanych.

Infrastruktura sportowa 
w gminach była 
rozbudowywana
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Zdjęcia nr 1–6 
Wybrane obiekty sportowe OSiR skontrolowane przez NIK

Widok na murawę Stadionu Miejskiego  
w Nowym Targu

Widok na halę basenową w Nowym Targu

Pływalnia w Białymstoku na ul. Stromej Street Workout w Tarnowie

Hala Sportowa w Trzebnicy Skatepark, Poznańskie Ośrodki Sportu  
i Rekreacji, Oddział Rataje, Poznań

Źródło: akta kontroli NIK.

Gminną infrastrukturę sportową stanowiło: 1126 boisk, w tym piłkarskich, 
osiedlowych, boisk wielofunkcyjnych, w tym tzw. „Orlik 2012”, (36,3% 
ogólnej liczby obiektów), 578 hal sportowych i sportowo-widowiskowych 
(18,6%), 392 siłownie, również plenerowe (12,6%), 200 stołów pingpon-
gowych (6,4%), 196 obiektów i urządzeń lekkoatletycznych (6,3%), 126 
kortów tenisowych i do squasha/ricocheta (4,0%), 71 urządzeń do street 
workout i kalisteniki/parkour (2,3%), 65 basenów krytych i otwartych 
(2,0%), 37 sal fitness (1,2%), 26 lodowisk, również sezonowych (0,8%), 
17 ścianek wspinaczkowych (0,5%), 11 kręgielni (0,3%) oraz 132 innych 
obiektów, np. tory samochodowe, strzelnicze, regatowe, rowerowo-biegowe 
i tory do pumptrucka, place zabaw (4,3%).

Zgodnie z wynikami badania kwestionariuszowego w gminach, które utwo-
rzyły oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania 
z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej oferta dostępnych obiektów 
sportowych jest bardziej różnorodna. Największe różnice występują 
w przypadku dyscyplin takich jak: pływanie (54,6% gmin z powołanym 
OSiR-em wskazało, możliwość uprawiania tej dyscypliny na terenie gminy, 
takiej samej odpowiedzi udzieliło 5,7% gmin bez OSiR-u).
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Infografika nr 8 
Dyscypliny, które można obecnie uprawiać na obiektach sportowych należących do Gminy, 
w podziale na JST które utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą 
powierzone zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej (GZJ) oraz JST,  
które tej jednostki nie utworzyły (GBJ).

Które z poniżej wymienionych dyscyplin można obecnie uprawiać na obiektach 
sportowych należących do Gminy, w podziale na JST które utworzyły oddzielną 

jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu sportu
i rekreacji/kultury �zycznej (GZJ) oraz  JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ)

piłka nożna piłka siatkowa piłka ręczna koszykówka lekkoatletyka

hokej na lodzie hokej na trawie pływanie narciarstwo
łyżwiarstwo

szybkie

łyżwiarstwo
�gurowe kolarstwo tenis ziemny tenis stołowy strzelectwo

street workout/
kalistenika

wrotkarstwo/
skating inne

łucznictwo wioślarstwo kajakarstwo wspinaczka
�tness i/lub
kulturystyka

457 | 1 184 441 | 1 125 392 | 942 427 | 1 067 322 | 668

54 | 17 48 | 53 250 | 68 29 | 23 14 | 4

64 | 16 90 | 81 357 | 660 374 | 774 78 | 61

53 | 23 34 | 10 87 | 59 60 | 29

153 | 124 135 | 87 143 | 149

331 | 604

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

Gminy wyposażyły OSiR-y w niezbędną infrastrukturę sportową i rekre-
acyjną, przekazując ją w formie: dzierżawy, użytkowania, użytkowania 
wieczystego, w trwały zarząd lub w administrację, zaś w przypadku CSiR 
Wodnik sp. z o.o. – dwa obiekty (basen kryty i kręgielnia) – na własność. 

Nie wszystkie nieruchomości zostały prawidłowo ujęte w ewidencji księgo-
wej, co stwierdzono w przypadku Miasta Oława, gdzie nie ujęto w ewidencji 
użyczonych OCKF obiektów budowlanych przy ul. Sportowej.

W celu zapewnienia utrzymania należytego stanu technicznego przekaza-
nych obiektów sportowych zobowiązywano Ośrodki w zawartych umowach 
lub/i w statucie, do dbałości o przedmiot umowy w szczególności o jego 
odpowiedni stan techniczny i użytkowy, zachowując czystość i porządek. 

Gminy wyposażyły  
i nadzorowały OSiR-y. 
Przykłady dobrych 
praktyk.
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Skontrolowane gminy przekazywały również obowiązki z zakresu prze-
prowadzania niezbędnych przeglądów stanu technicznego przekazanych 
budynków.

Przykłady

Pomimo pozostawania po stronie gminy Trzebnica obowiązku przeprowa-
dzania przeglądów rocznych i 5-letnich, wynikających z przepisów Prawa 
budowlanego, takie przeglądy były dokonywane przez podmioty admini-
strujące obiektami. Gmina nie posiadała dokumentacji przeglądów obiektów 
sportowych, ani żadnej korespondencji pomiędzy podmiotem administrującym 
obiektem a gminą potwierdzającej przeprowadzenie  przeglądów.

Zgodnie ze Statutem, Oławskie Centrum Kultury Fizycznej zobowiązane było 
do administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi użyczonymi 
z zasobów komunalnych.

W ramach nadzoru nad OSiR-ami gminy prowadziły kontrole i analizowały 
sprawozdania finansowe Ośrodków. Jednak w jednej gminie kontrole nie 
obejmowały stanu technicznego infrastruktury OSiR, przez co sprawowany 
przez gminę nadzór nad OSiR-em nie był w pełni efektywny. 

Przykłady

Przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Piaseczno dwie kontrole 
wewnętrzne (w 2015 r. – kontrola planowa w zakresie prawidłowości działania 
Ośrodka pod względem prawnym i finansowym za 2014 r. oraz w 2019 r. – kon-
trola doraźna, skargowa, dotyczącą legalności udostępnienia części nierucho-
mości i obiektów administrowanych przez Ośrodek), nie dotyczyły utrzymania 
i wykorzystania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Jako dobrą praktykę wskazać należy stosowane przez Urząd Dzielnicy Ochota 
m. st. Warszawy formy bieżącego nadzoru, tj. obok kontroli prowadzonych 
przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy, oprócz miesięcz-
nych i rocznych sprawozdań budżetowych sporządzanych przez Dyrektora 
OSiR Ochota, organizowane są bieżące spotkania. Ponadto pracownicy Urzędu 
Dzielnicy (w szczególności Zespołu Sportu i Rekreacji) przeprowadzają wizje 
lokalne przekazanych obiektów sportowych. Wypracowany system zarządza-
nia stanowią m.in. spotkania, kolegia naczelników, wizje lokalne oraz sesje 
Rady Dzielnicy w obiektach OSiR Ochota, a ich częstotliwość wynika z bieżą-
cych potrzeb.

W działalności miasta Augustów stwierdzono nieprawidłowość polegającą 
na braku skutecznych działań Burmistrza mających na celu doprowadzenie 
do usunięcia uszkodzeń w pływalni miejskiej, mogących skutkować katastrofą 
budowlaną.

Spośród skontrolowanych 10 gmin, w trzech działały opiniodawczo-
-doradcze rady sportu, o których mowa w art. 30 ustawy o sporcie, złożone 
z przedstawicieli organizacji i instytucji działających w zakresie sportu. 
Pozostałe gminy nie widziały potrzeby korzystania z tej formy współpracy 
z przedstawicielami środowisk sportowych, jednak wskazywały na inne 
sposoby konsultacji z mieszkańcami, np. działającą w Radzie Miasta Bia-
łegostoku – Komisję sportu, kultury fizycznej i turystyki, zajmującą się 
m.in. upowszechnianiem turystyki jako formy spędzania wolnego czasu, 
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tworzeniem warunków dla rozwoju sportu i turystyki w mieście oraz 
opiniowaniem zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych 
ze sportem, turystyką i rekreacją.

Skontrolowane gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi, 
w ramach przyjętych strategii, udzielając dotacji na realizację zadań 
zleconych lub powierzonych z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej. W ogólnej liczbie uczestników zrealizowanych w latach 
2015–2019 (I półrocze) działań z zakresu sportu54, uczestnicy zadań 
zleconych i powierzonych organizacjom pozarządowym i innym pod-
miotom działającym w zakresie sportu, stanowili: w Poznaniu – 80,9% 
(457 495 osób); w Krotoszynie – 96,1% (88 230); w Nowym Targu – 85,4% 
(48 334 osoby); w Tarnowie – 55,7% (349 454 osób); w Warszawie 12,3% 
(13 355 704 osób); w Piasecznie – 97,2% (204 129 osób); w Oławie – 8,4% 
(301 232 osoby); w Białymstoku – 8,4% (373 371 osób), w Augustowie 
– 70,8% (24 818 osób). Gmina Trzebnica nie realizowała zadań we wła-
snym zakresie ani nie zlecała konkretnych zadań podmiotom zewnętrz-
nym. Działalność w tej dziedzinie powierzono jednostkom komunalnym: 
Gminnemu Centrum Kultury i Sportu oraz Gminnemu Parkowi Wodnemu 
Trzebnica-Zdrój sp. z o.o. 

Większość skontrolowanych jednostek samorządowych, z uwagi na powie-
rzenie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej wyspecjalizowanym 
jednostkom, w tym OSiR (również szkoły i inne placówki oświatowe), nie 
zatrudniało pracowników na etatach trenera lub animatora sportu i rekre-
acji. Przykładowo animatorzy boiska „Orlik” w Augustowie byli zlecenio-
biorcami umów zawartych z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Augu-
stowie (trzech w 2015 r., dwóch w latach 2016–2018 i jeden w 2019 r.). 
Również urzędy miast: Poznań, Piaseczno, m.st. Warszawa i Trzebnica nie 
zatrudniały trenerów i animatorów zajęć realizowanych przez gminę, gdyż 
zarówno potrzeby kadrowe jak i niezbędne postępowania rekrutacyjne 
w tym zakresie określali i przeprowadzali dyrektorzy OSiR-ów i placówek 
oświatowych, ewentualnie innych podmiotów powołanych do realizacji 
zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (np. Gminny Park Wodny Trzeb-
nica – Zdrój sp. z o.o.). 

Gminy w sposób pośredni finansowały utrzymanie kadry trenerów i ani-
matorów sportu, udzielając dofinansowania na realizację zadań zleconych 
z zakresu sportu i kultury fizycznej. Miasto Białystok nie finansowało 
etatów dla trenerów ani animatorów sportu, natomiast do obsługi imprez 
sportowych i zajęć zapewniało co najmniej jednego instruktora, co w 
latach objętych kontrolą oznaczało zawarcie, odpowiednio: 57 209, 75 763, 
76 400, 55 888 oraz 47 799 umów z instruktorami sportu. 

W czterech skontrolowanych urzędach zatrudniano trenerów i instruk-
torów do obsługi lokalnych i ponadlokalnych programów sportowych jak 
również koordynujących zadania.

54  Suma uczestników zajęć, współzawodnictwa sportowego, imprez, usług rekreacyjnych i innych 
działań zrealizowanych przez gminę we własnym zakresie i w formie zlecenia/powierzenia 
zadań. 
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Przykłady

Miasto Nowy Targ w 2015 r. zatrudniało czterech trenerów  w ramach gmin-
nego programu zajęć pozalekcyjnych pn. „Trener osiedlowy” (zakończony 
w 2015 r.) oraz zapewnił kadrę opiekunów grup do programów „Jeżdżę 
z głową”55 i „Już pływam”, angażując do ich obsługi nauczycieli wychowania 
fizycznego.

Urząd Miasta Tarnowa do realizacji programu „Umiem pływać dla uczniów 
klas I–III szkół podstawowych Gminy Miasta Tarnowa” zatrudniał czterech  
instruktorów pływania (umowa o dzieło), w ramach Programu Akademia Mło-
dych Orłów (AMO), trzech trenerów (umowa zlecenie), siedmiu animatorów 
na kompleksach Orlik umowa o pracę) oraz w Pałacu Młodzieży – od 31 do 37 
instruktorów (umowa o pracę).

W Krotoszynie na podstawie umowy-zlecenia zatrudniano jednego organiza-
tora sportu dzieci i młodzieży szkolnej z uprawnieniami nauczyciela wycho-
wania fizycznego. 

Gmina Oława zatrudniała w latach 2015–2019 (I półrocze) trzech trenerów 
do pracy na boiskach „Orlik” oraz w okresie 2016–2018 – sześciu animatorów 
zajęć w ramach lokalnego programu „Aktywnie dla Oławian”.

Trenerzy i animatorzy sportu zatrudniani w gminach, również w ramach 
zadań zleconych, posiadali odpowiednie kwalifikacje, tj. uprawnienia 
instruktora i/lub nauczyciela wychowania fizycznego.  Procedury oceny 
wniosków o dofinansowanie zadań przewidywały m.in. kryterium obsługi 
trenersko-instruktorskiej zadań.

Wszystkie skontrolowane gminy informowały mieszkańców o swojej ofer-
cie sportowo-rekreacyjnej, m.in. poprzez: strony internetowe urzędu i jed-
nostek podległych, media społecznościowe (np. Facebook i Twitter), system 
powiadamiania sms i aplikacje mobilne, billboardy, tablice informacyjne 
i ogłoszeniowe (m.in. OSiR-ów), informacje w szkołach oraz komunikaty 
w komunikacji miejskiej (np. w autobusach i tramwajach), a w Warszawie 
również na konferencjach prasowych. Do promocji wydarzeń sportowych 
wykorzystywano miejskie (gminne) biuletyny informacyjne i lokalną prasę, 
np. „Gazeta Piaseczyńska”, „Przegląd Piaseczyński”, „Kurier Południowy”, 
„Sportowy Białystok”, „Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie” oraz 
kolportaż plakatów i ulotek. 

5.2.1.  Działania OSIR na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
społeczeństwa

Najczęstszą formą organizacyjno-prawną prowadzenia ośrodków sportu 
i rekreacji jest samorządowa jednostka budżetowa. Sześć skontrolowanych 
OSiR-ów miało status samorządowej jednostki budżetowej, dwa – samorzą-
dowego zakładu budżetowego, jedna spółki prawa handlowego56, zaś jedna 
była samorządową instytucją kultury57.

55  Program nauki i doskonalenia jazdy na nartach zjazdowych, biegowych i snowboardzie, 
dofinansowany przez Województwo Małopolskie.

56  Spółka CSiR „Wodnik” sp. z o.o. w Krotoszynie powstała w wyniku przekształcenia 
zakładu budżetowego „Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie”.

57  Działający w formie samorządowej instytucji kultury OSiR posiadał zapisy statutowe 
dotyczące realizacji zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej.
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Z badania kwestionariuszowego NIK wynika, że dominującą (65,7%) formą 
organizacyjno-prawną jednostek, które wykonują powierzone zadania 
z zakresu sportu i rekreacji jest samorządowa jednostka budżetowa (w gmi-
nach wiejskich to 60,8%, w gminach miejsko-wiejskich 63,7%, w gminach 
miejskich 79,0%, a w miastach na prawach powiatu 75,4%). W przypadku 
gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich w kategorii „Inne” badani 
wskazywali głównie samorządowe instytucje kultury (w gminach wiejskich 
20,5%, w gminach miejsko-wiejskich 12,8%). 

Infografika nr 9 
Forma organizacyjno-prawna jednostek, które wykonują powierzone zadania z zakresu 
sportu i rekreacji/kultury fizycznej

Proszę podać liczbę oddzielnych jednostek organizacyjnych, które wykonują 
powierzone przez Gminę zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury �zycznej

(w przypadku odpowiedzi „tak” w pytaniu 2)?

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

samorządowa jednostka budżetowa

samorządowy zakład budżetowy

spółka prawa handlowego

inne

65,7%

9,3%

8,1%

16,8%

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

Zadania własne z zakresu sportu i kultury fizycznej w formie samorządowej 
instytucji kultury realizowało blisko 12,8% gmin uczestniczących w bada-
niu oraz deklarujących posiadanie OSiR. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podstawowym 
celem statutowym samorządowej instytucji kultury jest organizowanie 
działalności kulturalnej, nie zaś działalność sportowa. Zgodnie z art. 13 
ust. 2 pkt 6 tej ustawy, statut nadany przez organizatora może przewidy-
wać prowadzenie działalności innej niż kulturalna, jednak jest to zawsze 
działalność poboczna, dodatkowa obok działalności kulturalnej. 

Wątpliwości co do dopuszczalności włączania działalności sportowej 
w zakres działalności samorządowej instytucji kultury potwierdza orzecz-
nictwo polskich sądów administracyjnych. Przykładowo Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 marca 2008 r. (sygn. akt 
I SA/Wa 134/08), wyraził następujące stanowisko: „(…) nie można podzie-
lić poglądu (…), zgodnie z którym to jedynie wola organizatora decyduje 
o tym, jakie zadania będą przypisane tworzonej przez niego instytucji kul-
tury, według jakich zasad taka instytucja będzie działała oraz według jakich 
reguł instytucja kultury będzie prowadziła swoją gospodarkę finansową. 
Pogląd ten stoi bowiem w sprzeczności z art. 9, art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy 
o działalności kulturalnej, której przepisy stanowią lex specialis w stosunku 
do innych ustaw, w tym i do ufp, zob. np. wyroki NSA: z 17 października 
2001 r., sygn. akt I SA 2197/2001; z 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt SA/Sz 
2268/00; z 5 grudnia 2001 r., sygn. akt SA/Sz 734/01]. Samodzielność 
instytucji kultury jako osoby prawnej oznacza także, zdaniem Sądu, że orga-
nizator nie może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakresu 
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działalności instytucji kultury.” Łączenie w samorządowej instytucji kultury 
działalności kulturalnej i sportowej ograniczało również przejrzystość pro-
wadzonej przez ewidencji księgowej, co szerzej opisano w podrozdziale 5.3 
niniejszej Informacji. 

Skontrolowane OSiR-y posiadały kompletne i aktualne dokumenty orga-
nizacyjne (statut, regulamin organizacyjny, akt założycielski spółki itp.), 
w których określono ich cele statutowe z zakresu sportu i kultury fizycznej, 
strukturę organizacyjną i zasady reprezentacji. Ośrodki posiadały aktu-
alne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych 
z prowadzoną działalnością, a także ubezpieczenie obiektów sportowych 
pozostających w ich zarządzie. Organy założycielskie określiły cele i przed-
miot działania OSiR-ów powierzając im realizację zadań własnych gminy 
z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zarządzanie przekazanymi 
obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

Przykłady

CSiR w Augustowie zajmował się realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej 
i rekreacji, tworzenie warunków rozwoju sportu dzieci i młodzieży w tym 
sportu amatorskiego, wspomaganiem sportu wyczynowego, organizowaniem 
i wspomaganiem turystyki i wypoczynku, administrowaniem i zarządzaniem 
przekazanymi Centrum obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, 
turystycznymi i innym mieniem będącym własnością miasta Augustowa.

MCSiR w Nowym Targu zajmował się realizacją zadań Miasta w ramach prze-
kazanego mienia z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności 
zarządzaniem, administrowaniem i eksploatacją obiektów sportowo-rekre-
acyjnych wraz z urządzeniami i wyposażeniem oraz przyległymi terenami, 
zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, a także organizacją 
zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

OSiR Ochota w Warszawie zajmował się prowadzeniem zajęć, udostępnianiem 
i wynajmem bazy sportowo-rekreacyjnej do celów sportowych, współpracą 
ze związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami 
w zakresie zadań statutowych.

Swoje cele statutowe OSiR-y realizowały m. in. poprzez organizację zajęć 
sportowych i rekreacyjnych dla szkół, klubów sportowych i klientów 
indywidualnych (np. sekcje sportowe, aerobik, piłka nożna, szachy, itp.), 
organizację współzawodnictwa sportowego (np. zawody sportowe) oraz 
przygotowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Zada-
nia te ośrodki realizowały samodzielnie i/lub we współpracy z innymi 
podmiotami – organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi lub 
podmiotami prywatnymi. Współorganizacja imprez w zależności od ich 
charakteru polegała na: udostępnianiu obiektów i sprzętu, zapewnieniu 
obsługi pracowników, opracowaniu regulaminów, wyznaczaniu tras biego-
wych lub ich zabezpieczeniu.

W latach 2015–2018 liczba uczestników organizowanych przez OSiR-y 
zajęć i współzawodnictwa sportowego oraz imprez sportowo-rekreacyj-
nych wzrosła lub utrzymała się na dotychczasowym poziomie w  dziewięciu 
skontrolowanych jednostkach (90%), w jednej zaś odnotowano niewielki 
spadek poziomu uczestnictwa w tych działaniach (OSiR Ochota, spadek 
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o 12%58). Średnia liczba uczestników zajęć, zawodów i imprez w poszcze-
gólnych skontrolowanych OSiR-ach w okresie 2015–2019 (I półrocze) 
wynosiła od 6,6 tys. do 168,2 tys. osób. Siedem skontrolowanych OSiR-ów 
organizowało zajęcia nauki pływania, w tym kursy podstawowe i dosko-
nalące, realizowane w ramach programów ogólnopolskich (Program MSiT 
„Umiem pływać”) i lokalnych programów upowszechniania umiejętności 
pływania (np. „Już pływam” w Warszawie, miejski program „Wychowanie 
wodne” w  Augustowie). W zajęciach nauki pływania wzięło udział łącznie, 
w Augustowie – 2,4 tys.  osób, w Białymstoku – 21,5 tys. osób, w Krotoszy-
nie – nie mniej niż 16,1 tys. z osób59, w Piasecznie – 8,6 tys. osób, w OSiR 
Ochota – 102,3 tys. osób, w Nowym Targu – 47,7 tys. osób, w Tarnowie 
– 1,5 tys. osób. Naukę pływania na obiektach OSiR prowadziły także pod-
mioty zewnętrzne, np. w OSiR Ochota podmiot zewnętrzny zorganizował 
w latach 2015–2019 (I półrocze) łącznie 18,1 tys. zajęć sportowych dla 
137,5 tys. uczestników (rocznie od 28,2 tys. do 34,2 tys. osób). 

Przedsięwzięcia OSiR miały najczęściej charakter cykliczny i były reali-
zowane co roku, np. w związku z przerwami w nauce szkolnej i ważnymi 
rocznicami lub świętami narodowymi. 

Przykłady

POSiR Poznań

Większość imprez powtarzano co roku, m.in. Poznań Nordic Walking 
(2015–2017), realizowane przez oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy 
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – program „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość” 
(w tym m.in. indywidualne biegi przełajowe, czwórbój lekkoatletyczny, 
zawody palanta szkół podstawowych, piłka nożna „Akcja Lato” oraz 
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Narkotykowych program „Sportową manią walczymy z narkomanią” 
(w tym: m.in. „Akcja Zima”, zawody w aerobiku grupowym, sztafetowe 
biegi przełajowe), Spartakiada Seniorów, zawody pływackie „Gwiazdka” 
oraz „Dzień Dziecka, a także imprezy masowe: PKO Poznań Półmaraton, 
PKO Poznań Maraton. 

Organizowane przez CSiR w Krotoszynie co roku imprezy, często o charakterze 
okolicznościowym i wieloletniej tradycji: Ogólnopolski Bieg Krotosa – bieg 
na trasie 10 km, z udziałem średnio 300–500 zawodników jest rozgrywany 
od 40 lat; Bieg Dzieci i Młodzieży – Bieg Krotosa; Mistrzostwa Świata w Rzucie 
Beretem z Antenką – typowo rekreacyjna impreza ciesząca się zainteresowa-
niem mediów, również za granicą, odbywa się od 15 lat przy okazji Festiwalu 
Folkowego (lipiec/sierpień); Memoriał Pływacki im. Jana Szlachty – zawody 
dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem średnio 250–300 zawodników, jest 
rozgrywany od 21 lat; Turniej Przedszkoli o Puchar Burmistrza Krotoszyna 
– przyciąga corocznie ok. 600 uczestników; Krotoszyńska Spartakiada Spor-
towa – impreza z 40-letnią tradycją, w której uczestniczy średnio 500–600 
zawodników rywalizujących w 19 konkurencjach w dwóch kategoriach wieko-
wych; Turniej Strzelecki z okazji Święta Niepodległości; Zawody bowlingowe 

58  Ogólna liczba użytkowników obiektów OSiR Ochota może być wyższa z uwagi na to, że Ośrodek 
nie prowadził statystyki uczestników zajęć organizowanych przez inne podmioty (np. kluby, 
stowarzyszenia, osoby prywatne itp.).

59  Brak danych za lata 2015–2016 (liczba grup szkoleniowych wyniosła w tych latach, odpowiednio 
484 i 481). 
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z okazji Dnia Kobiet. W 2019 r. miała miejsce również pierwsza edycja imprezy 
biegowej z przeszkodami dla dzieci Runaway Polski Uciekinier, która przycią-
gnęła 300 uczestników.

Większość imprez organizowanych przez CSiR w Augustowie to imprezy 
cykliczne, jak np. coroczny Bieg Tropem Wilczym, Turniej Tenisowy o puchar 
Dyrektora CSiR, rozgrywki Augustowskiej Ligi Piłki Nożnej.

Cykliczne imprezy BOSiR Białystok: Półzimowisko i Pókolonie, Białostocka Liga 
Sportu, Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada”, PKO Białystok Pół-
maraton, Białostocki Bieg Masowy „Polska Biega”, Rodzinne Sztafety Pływackie, 
Electrum Ekiden Sztafeta Maratońska, Bieg Niepodległości, Grand Prix Polski 
Weteranów w Tenisie Stołowym.

Akcje organizowane przez OSiR Ochota – „Lato w mieście” i „Zima w mieście” 
(2015–2019), „Rusz się Warszawo po świętach” (od 2017 r.), nauka pływania 
dla szkół, „Senior Sprawniejszy” – gimnastyka w wodzie i gimnastyka na hali, 
Aerobik dla umysłu dla seniorów (brydż), nauka pływania pozalekcyjna dla 
dzieci (2015–2016) – łącznie w kolejnych latach: 3906, 3858, 4072, 4199, 2022 
zajęć z udziałem, odpowiednio: 46 585, 39 652, 35 139, 41 007 i 16 811 osób.

Połowa skontrolowanych OSiR-ów organizowała zajęcia gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej (w tym zajęcia gimnastyczne i rekreacyjne dla senio-
rów i aqua aerobic), w których w grupach i indywidualnie uczestniczyło, 
w Białymstoku – 245,3 tys.  osób, w Piasecznie 3,0 tys. osób (zajęcia rozpo-
częto w 2019 r.), w OSiR Ochota w Warszawie – 35,1 tys. osób, w Trzebnicy 
– 278 osób, w Oławie – 3,3 tys. osób.

Przykład

W OSiR Ochota w okresie objętym kontrolą nastąpił wzrost zainteresowania 
zajęciami z gimnastyki w wodzie dla seniorów, co spowodowało zwiększenie 
liczby zajęć z 416 w 2015 r. do 640 w 2018 r. W 2018 r. w zajęciach tych wzięło 
udział łącznie 8,5 tys. uczestników, co w porównaniu do 2015 r. stanowiło 
wzrost o 50%. Wzrost liczby uczestników wystąpił również na zajęciach gim-
nastyki dla seniorów.

W dziewięciu skontrolowanych OSiR-ach podejmowano działania związane 
z aktywnością fizyczną osób z niepełnosprawnościami. Organizowano 
również imprezy sportowe integrujące osoby z niepełnosprawnościami 
z osobami zdrowymi.

Przykład

W CSiR Wodnik sp. z  o.o. w Krotoszynie i TOSiR w Tarnowie zapewniano 
ulgowe lub darmowe bilety na obiekty i płatne imprezy osobom niepełno-
sprawnym i seniorom powyżej 70. roku życia. W ramach aktywności fizycznej 
osób niepełnosprawnych GCKiS w Trzebnicy współorganizowało Mistrzostwa 
Polski i Świata w biegach przełajowych pn. „Sprawni razem”, a OSiR Ochota 
zorganizował: „Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnością”, „Piknik 
integracyjny” (2015–2017), Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych 
w warcabach 100-polowych w 2018 r. Oławskie CSiR w latach 2015–2018 
organizowało corocznie Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, oraz zorgani-
zowało w tym okresie dwie imprezy integracyjne. Pływalnię Rodzinną BOSiR 
udostępniano sekcji pływackiej Podlaskiego Stowarzyszenia Sportu Osób 
Niepełnosprawnych.

OSiR-y odpowiadały 
na potrzeby różnych 
grup użytkowników, 

np. seniorzy, osoby 
niepełnosprawne



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

49

Osiem skontrolowanych jednostek (GOSiR Piaseczno, BOSiR, OCSiR, OSiR 
Ochota, MCSiR Nowy Targ, TOSiR Tarnów, GCKiS Trzebnica) poszerzyło 
i/lub urozmaiciło swoją ofertę, poprzez: wprowadzenie zajęć gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej, wprowadzenie zajęć aqua-baby dla nie-
mowląt, ogłoszenie nowego programu sportowego – „Rusz się Warszawo 
po świętach” w 2017 r., wprowadzenie ulgowych opłat za wstęp na obiekty 
pływackie dla osób niepełnosprawnych, czy organizację rozgrywek PTSS 
„Sprawni Razem”. BOSiR w związku z inwestycjami i modernizacją obiek-
tów poszerzył możliwości Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy” o pole 
kempingowe, miejsce na grilla, ogniska, place zabaw i siłownię a także 
udostępnił mieszkańcom atrakcje nowo wybudowanego samochodowego 
Toru „Wschodzący Białystok” (jazda swobodna, drift, wynajem na dzia-
łalność szkoleniową, doskonalenie techniki jazdy). Niekiedy oferta OSiR 
była na tyle bogata, że nowe propozycje zajęć sportowych nie spotykały 
się z zainteresowaniem mieszkańców, ewentualnie podejmowanie nowych 
działań było niemożliwe z uwagi na ograniczenia finansowe.

Przykłady

W latach 2015–2019 oferta zajęć dostępnych w Ośrodku Ochota nie była 
rozszerzana (za wyjątkiem programu „Rusz się Warszawo po świętach”), 
co uzasadniono ograniczonymi środkami budżetowymi OSiR Ochota. W latach 
wcześniejszych podjęto próbę rozszerzenia oferty m. in. o aquacycling, jednak 
zrezygnowano z organizacji zajęć z powodu małego zainteresowania klientów.

Z uwagi na ograniczone środki budżetowe OSiR Ochota, w kolejnych latach 
objętych kontrolą, nie zwiększano liczby zatrudnionych instruktorów, co skut-
kowało brakiem możliwości zwiększenia oferty prowadzonych zajęć. Do godz. 
16:00 halę sportową udostępniano sąsiadującemu liceum ogólnokształcącemu, 
a w późniejszych godzinach wynajmowano osobom indywidualnym lub gru-
pom. W okresie objętym kontrolą hala sportowa miała pełne obłożenie i była 
wykorzystywana do późnych godzin nocnych.

Na obiektach kontrolowanych OSiR-ów w latach 2015–2019 (I połowa) 
zorganizowano łącznie ok. 9,3 tys. imprez sportowych i sportowo-rekre-
acyjnych, z czego 91% stanowiły imprezy komercyjne60, organizowane 
w sześciu Ośrodkach, które osiągnęły z tych przedsięwzięć łącznie w latach 
2015–2019 (I półrocze) dochód brutto na poziomie: 7704,7 tys. zł (POSiR), 
24 tys. zł. (CSiR Augustów), 38,5 tys. zł (BOSiR), 1065,5 tys. zł (TOSiR), 
431 tys. zł (MCiSR Nowy Targ), 52,6 tys. zł. (OSiR Ochota)61. 

Były to przedsięwzięcia o różnym charakterze i skali, od pokazów tanecz-
nych (np. Hinduska Impreza Taneczna), poprzez imprezy rekreacyjne dla 
różnych grup społecznych i środowisk (np. Impreza dla dzieci – Towarzy-
stwo Teatralne „Kurtyna”, Turniej w halowej piłce nożnej o Puchar Polski 
Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych), aż po rozgrywki ligowe 
i turnieje międzynarodowe (np. Międzynarodowy Turniej Bokserski 
im. F. Stamma, Mecze ligowe piłki siatkowej kobiet Mazovii).

60  Impreza sportowa/sportowo-rekreacyjna zorganizowana przez OSiR odpłatnie 
na rzecz innego podmiotu.

61  OCKF – w wyniku komercyjnego udostępniania obiektów sportowych odbyło 
się 26 imprez o charakterze niekomercyjnym – faktury na 50,7 tys. zł (wpłata 
nie nastąpiła).

Większość OSiR-ów 
poszerzała swoją ofertę 
sportowo-rekreacyjną 

Imprezy sportowo-
rekreacyjne,  
w tym komercyjne  
na obiektach OSiR 
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Warunki organizacji imprez i wykorzystania obiektów OSiR, jak również 
sposób rozliczenia z kontrahentami, były określone w pisemnych umo-
wach zawartych z organizatorami lub w formie rezerwacji na podstawie 
pisemnego zgłoszenia organizatora. Imprezy były prawidłowo rozliczane, 
z jednym wyjątkiem (OSiR Ochota), gdzie w przypadku czterech skontro-
lowanych imprez ceny wynajmu obiektów Ośrodka wynikały z obowiązu-
jących cenników, natomiast w przypadku jednej imprezy cenę wynajmu 
obciążono omyłkowo podwójnym podatkiem od towarów i usług, co zostało 
skorygowane w wyniku kontroli NIK.

Imprezy własne OSiR nie były dochodowe, a ponoszone w ich ramach 
koszty przewyższały osiągane tego tytułu przychody. 

Przykład

Zorganizowane przez GCKiS własne imprezy (w tym o charakterze masowym) 
przyniosły stratę, w 2015 r. – 54,0 tys. zł, w 2016 r. – 20,0 tys. zł, w 2017 r. 
– 18,0 tys. zł, w 2018 r. – 22,0 tys. zł i w 2019 r. (I półrocze) – 7,0 tys. zł. 
Jak wskazał Dyrektor GCKiS, działalność jednostki nie była nastawiona na zysk, 
tylko na zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Trzebnica.

Kontrolowane OSiR-y zarządzały infrastrukturą sportową liczącą łącznie 
297 obiektów, w tym: 103 boiska sportowe (10362), hale sportowe (29), 
m.in. Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena Poznań”, baseny kryte/otwarte 
(12), siłownie i sale fitness (5363), lodowiska (10), stadiony (cztery), korty 
tenisowe, do squasha i ricocheta (33), i inne, jak np.: elektryczny wyciąg 
do nart wodnych, tor samochodowy, kręgielnia, tor żużlowy.

W latach 2015–2019 (I półrocze) w siedmiu kontrolowanych OSiR-ach 
zrealizowano 43 nowe inwestycje sportowe, tj. w BOSiR w Białymstoku 
– szkoleniowy tor samochodowy Tor „Wschodzący Białystok”; w CSiR 
w Augustowie – dwie siłownie zewnętrzne: „Osiedle Koszary” i „Bielnik”, 
lodowisko sezonowe i skatepark; w OSiR Ochota w Warszawie – ska-
tepark i boisko do siatkówki ze sztuczną trawą; w GOSiR w Piasecznie 
– przyszkolne boisko, przyszkolny obiekt lekkoatletyczny i przyszkolne 
hale sportowe, boisko plenerowe, boisko piłkarskie, siłownie plenerowe, 
kryte boiska i place zabaw oraz stoły pingpongowe i urządzenia do street 
workout i/lub kalisteniki; w POSiR w Poznaniu – m.in. hala sportowa, 
basen kryty, kort tenisowy, obiekt lekkoatletyczny, urządzenia do street 
workout i/lub kalisteniki, tor żużlowy, skateparki, boiska do piłki plażo-
wej, boiska osiedlowe i do koszykówki, plac zabaw i plac do gry w boccia; 
w CSiR Wodnik sp. o.o. w Krotoszynie – przyszkolna hala sportowa; 
w GCKiS w Trzebnicy – Gminny Obiekt Sportowo-Rekreacyjny.

Kontrolowane jednostki prowadziły bieżące remonty, modernizacje  i prze-
budowy istniejących obiektów sportowych, np. w Tarnowie przeprowa-
dzono dwie inwestycje pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Sportu w Tarno-
wie” i „Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej 6-torowej 400 m 
wraz z urządzeniami do konkurencji technicznych dla lekkiej atletyki przy 

62  Boiska różnego typu: piłkarskie, wielofunkcyjne, do koszykówki, do piłki plażowej, osiedlowe, 
połączone z placem zabaw, „Moje Boisko – Orlik 2012”.

63  Również połączone z innymi obiektami, jak np. baseny, lodowiska itd.

Infrastruktura sportowa 
OSiR, w tym nowe 

inwestycje
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ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie”. W Poznaniu jedną z większych inwestycji 
była modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej Arena. Przeprowadzano 
też bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Przykład

W wyniku poniesionych nakładów (łącznie: 11 348,0 tys. zł) GCKiS w Trzebnicy 
przeprowadziło m.in. prace remontowe w obiektach sportowych, wybudowano 
wiatę oraz postawiono ogrodzenie na boisku sportowym w Nowym Dworze 
i zakupiono przenośne bramki oraz sprzęt służący do utrzymywania w nale-
żytym stanie nawierzchni boisk (w tym kosę spalinową, wertykulator), tablicę 
wyników, wyposażenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, m.in. ławki 
do szatni, maty do sal fitness, wyposażenie sanitariatów) oraz wyremontowano 
teren rekreacyjny „Wyspa” w Trzebnicy.

Obiekty sportowe pozostające w zarządzie OSiR były wykorzystywane 
prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem, oraz przyjętymi cennikami 
i regulaminami, tj. udostępniane mieszkańcom, w szczególności dla szkół 
z terenu miasta i gminy celem prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 
klubów sportowych, indywidualnych klientów oraz jako baza dla organiza-
cji zawodów i turniejów64.

Badanie kwestionariuszowe NIK wykazało, że OSiR-y dysponują najczęściej 
boiskiem piłkarskim (73% odpowiedzi), halą sportową (53,6%), kortem 
tenisowym (49,5%), stadionem lekkoatletycznym (33,4%) oraz całorocz-
nym basenem krytym (35,5%).

Infografika nr 10 
Obiekty sportowe, którymi dysponowały ankietowane gminy

Proszę wskazać, jakimi obiektami dysponuje jednostka /dysponują jednostki, 
które wykonują powierzone przez Gminę zadania z zakresu sportu

i rekreacji/kultury �zycznej (w przypadku odpowiedzi „tak” w pytaniu 2)?

boisko
piłkarskie

stadion
lekkoatletyczny

hala
sportowa

kort
tenisowy

basen kryty
(całoroczny) 

basen odkryty lodowisko tor rowerowy strzelnica inne

73% 33,4% 53,6% 49,5% 35,5%

18,8% 21,7% 5,3% 6,7% 40,8%

Źródło: wyniki badania kwestionariuszowego NIK.

64  Pomieszczenia oddawane przez OSiR-y w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
w wynajem lub dzierżawę, wykorzystywano na cele inne, jak np.: gabinety rehabilitacji 
i osteopatii, prowadzenie szkoleń, pomieszczenia biurowe, garaże i parkingi, powierzchnie 
magazynowe, konferencje itp.
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Stan techniczny nieruchomości i urządzeń sportowych zarządzanych przez 
OSiR-y był na ogół dobry, jednak w trzech kontrolowanych jednostkach 
wystąpiły nieprawidłowości dotyczące stanu poszczególnych obiektów. 
W przypadku obiektu Chwiałka należącego do POSiR w Poznaniu kontroler 
NIK na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK skierował do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania zawiadomienie 
o stwierdzeniu okoliczności wskazujących na zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa konstrukcji budynku w związku z niespełnianiem obowiązujących 
norm obciążenia przez strop obiektu w pomieszczeniach eksploatowanych 
na cele siłowni fitness.  Ponadto NIK zleciła Powiatowemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego w Augustowie kontrolę doraźną pomieszczeń 
pływalni CSiR w Augustowie z uwagi na pilną potrzebę naprawy podłóg 
i stropów, które mogły przyczynić się do katastrofy budowlanej. Efek-
tem kontroli doraźnej było wszczęcie postępowania administracyjnego 
i nakazanie dyrektorowi CSiR sporządzenia ekspertyzy budowlanej stanu 
technicznego obiektu zawierającego ocenę, czy zagraża on bezpieczeństwu 
ludzi lub mienia.

Przykłady

Zarządzany przez OCKF obiekt budowlany małej sali sportowej (siłowni) wraz 
z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz WC przy boiskach zewnętrznych nie 
były utrzymane w należytym stanie technicznym i higienicznym, gdyż dla 
budynku WC przy boiskach zewnętrznych nie zapewniono instalacji odgro-
mowej oraz bieżącej ciepłej wody. Drzwi do kabin WC były zniszczone i pozba-
wione klamek, a wyposażenie sanitarne zniszczone. Bardzo zniszczona była 
podłoga parkietowa małej hali sportowej (siłowni). Parkiet był poczerniały 
i miejscami uszkodzony. Ściany siłowni były brudne, z pęknięciami oraz odcho-
dzącą miejscami farbą. Z ustaleń kontroli wynikało, że zły stan tych obiektów 
spowodowany był brakiem środków finansowych na niezbędne naprawy 
i modernizację, a remonty zaplanowano na lata 2020–2022.

W CSiR w Augustowie – w raportach sporządzanych przez podmiot posiadający 
uprawnienia w zakresie kosztorysowania i nadzoru budowlanego stwierdzono, 
że na pływalni występują uszkodzenia stropów i podłóg w związku z licznymi 
przeciekami. W konkluzji raportów posiadanych przez CSiR od 30 listopada 
2015 r. zalecano „Podjęcie pilnych działań zmierzających do naprawy i likwi-
dacji uszkodzeń …” oraz stwierdzano cyklicznie, że zarządca obiektu nie 
wykonuje zaleconej pilnej naprawy uszkodzeń i to w sytuacji gdy jak podsu-
mowywano „… dalsze zaniechania mogą przyczynić się do katastrofy budow-
lanej”. W pomieszczeniach podpiwniczenia oraz w wentylatorni na wszystkich 
odpływach kanalizacyjnych przechodzących rurami przez strop, widoczne były 
zacieki i czynne przecieki, a na stropie podpiwniczenia, obok głównej niecki 
basenu, widoczna była rysa. Z uzyskanych w tym czasie środków na wyko-
nanie prac remontowych, usuwano tylko skutki tych uszkodzeń, nie zaś ich 
przyczynę. Zgłaszane potrzeby na środki na kompleksową modernizację 
obiektu pływalni zostały uwzględnione w budżecie miasta Augustów i w planie 
finansowym CSiR na rok 2019. Jednakże po aktualizacji kosztorysu inwestor-
skiego całość zadania przeniesiono na rok 2020. Wyniki przeprowadzonej 
przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (PINB) 26 września 
2019 r., na zlecenie NIK, kontroli doraźnej stanu technicznego budynku krytej 
pływalni potwierdziły ustalenia raportów wykonanych w latach 2015–2019. 
Stwierdzono, że „izolacja przeciwwilgociowa posadzki na poziomie parteru 
w pomieszczeniu pływalni budzi wątpliwości co do jej szczelności, ponieważ 
w pomieszczeniach podpiwniczenia stwierdzono, że na wszystkich odpływach 

Stan techniczny 
obiektów i urządzeń 

sportowych OSiR 
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kanalizacyjnych przechodzących rurami PCV w stropie występują zacieki i nie-
liczne czynne przecieki. Powyższy fakt może świadczyć również o uszkodzeniu 
lub złym stanie technicznym instalacji kanalizacyjnej. Również istniejąca rysa 
na suficie podpiwniczenia (obok głównej niecki basenu), może być faktem 
uszkodzenia elementu konstrukcyjnego budynku”. Zauważono także, iż istnie-
jąca i działająca wentylacja mechaniczna znajdująca się w pomieszczeniach 
podpiwniczenia posiada część elementów zniszczonych na skutek działania 
wilgoci i wody. W efekcie PINB wszczął postępowania administracyjne i wydał 
postanowienie nakazujące Centrum opracowanie i przedłożenie do 31 grudnia 
2019 r. ekspertyzy określającej stan techniczny budynku z uwzględnieniem 
stanu izolacji przeciwwilgociowej parteru, stropu nad częścią podpiwniczoną, 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i wentylacji mechanicznej. Powinno 
z niej jednoznacznie wynikać, czy obecny stan faktyczny stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, czy pływalnia może być użytkowana czy też 
należy zakazać jej funkcjonowania do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości. Zgodnie z ekspertyzą, wykonaną w ramach zaleceń PINB, nakazano 
wykonanie naprawy uszczelnień zespolonych posadzki w ali sportowej w ter-
minie do 30 września 2020 r.

Na obiekcie kompleksu POSiR w Poznaniu plenerowych boisk zlokalizowanego 
na os. Piastowskim 106a, stwierdzono zły stan techniczny fragmentu siatki 
ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej. Z powodu odkształceń i wywinięcia 
dolnej części siatki do wewnątrz obiektu, stwarzało to potencjalne ryzyko 
uszkodzenia ciała. Naciąg siatki był przerwany, odstawały także pręty stabili-
zujące i usztywniające. Nawierzchnia boiska do koszykówki posiadała ubytki. 
Śruby znajdujące się w masztach do tablic z koszami nie były zabezpieczone. 
W jednym z oddziałów POSiR (Chwiałka) nad trybunami hali A znajdowała 
się czynna siłownia-fitness, której funkcjonowanie, zgodnie z posiadaną przez 
POSiR ekspertyzą, stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpiecznej eksploata-
cji budynku. Do czasu kontroli NIK, kontrolowana jednostka nie zrealizowała 
zaleceń wynikających z ekspertyzy biegłych rzeczoznawców z kwietnia 2018 r., 
wskazującej na konieczność zmiany sposobu użytkowania stropu wykorzy-
stywanego do celów siłowni i podjęcia działań zaradczych (m.in. montażu 
systemu monitorowania drgań emitowanych przez urządzenia znajdujące się 
na siłowni).

W trzech kontrolowanych OSiR-ach stwierdzono brak lub nienależytą reali-
zację obowiązków właściciela lub zarządcy, wynikających z art. 62 ust. 1 
Prawa budowlanego, dotyczących poddawania obiektów budowlanych 
kontrolom stanu technicznego, tj. przeglądom rocznym (w szczególności 
dotyczącym elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szko-
dliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występują-
cych podczas użytkowania obiektu), przeglądom pięcioletnim (sprawdzenie 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego 
otoczenia, w tym instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od pora-
żeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów), 
kontrolom bezpiecznego użytkowania obiektu w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego.  W przy-
padkach: CSiR „Wodnik” sp. z o.o. w Krotoszynie oraz OCKF w Oławie NIK 
zawiadomiła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o braku 
wymaganych tą ustawą przeglądów obiektów budowlanych. Stwierdzono 
też, że dokumentacja obiektów budowlanych zarządzanych przez dwa kon-
trolowane OSiR-y nie odpowiadała wymogom określonym w art. 64 Prawa 
budowlanego oraz przepisach wykonawczych do ustawy. 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

54

Przykłady

OCKF nie zapewnił wymaganej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa 
budowlanego, kontroli okresowej budynków przy ul. Sportowej, polegającej 
na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Te same 
nieruchomości oraz osadzona na fundamentach betonowych, wiata stalowa, 
zlokalizowana na strzelnicy przy ul. Rybackiej w Oławie, nie zostały objęte 
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia kontrolą okresową (przegląd 
roczny) wymaganą na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a, polegającą na spraw-
dzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażo-
nych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu. Nie kontrolowano tym samym 
stanu technicznego tych obiektów w wymaganym zakresie. Roczne kontrole 
okresowe, czterech nieruchomości budowlanych przy ul. Sportowej w Oławie, 
tj. dwóch hal sportowych, łącznika oraz kotłowni, polegające na sprawdzeniu 
stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych 
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników, wystę-
pujących podczas użytkowania obiektu, powierzono w latach 2015–2018 
osobom nieposiadającym odpowiednich uprawnień budowlanych, wyma-
ganych na podstawie art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego. W trakcie kontroli 
NIK Dyrektor OCKF podjął kroki w celu ich naprawienia, tj. zlecił wykonanie 
przeglądu technicznego obiektów sportowych znajdujących się w dyspozycji 
OCKF, osobom posiadającym stosowne uprawnienia (umowa z dnia 10 wrze-
śnia 2019 r.). Zarządzany przez CSiR Wodnik Sp. z o.o. w Krotoszynie budynek 
pomieszczenia socjalnego Zespołu Boisk Sportowych „Orlik 2012” nie był pod-
dany od dnia przejęcia obiektu, tj. od 16 marca 2016 r. kontrolom okresowym 
rocznym, wymaganym przez art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego.

GOSiR w Piasecznie nie poddawał obowiązkowym okresowym kontrolom 
stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu i oto-
czenia następujących administrowanych obiektów: w obrębie Stadionu Miej-
skiego – obiektu lekkoatletycznego z bieżnią, boiska piłkarskiego, boiska typu 
„Orlik”, kortów tenisowych, lodowiska, siłowni plenerowej i otwartej strefy 
aktywności; boiska plenerowego do koszykówki w Bobrowcu oraz kompleksu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”. 

W OCKF w latach 2015–2019 (I półrocze) nie prowadzono wymaganej na pod-
stawie art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, książki obiektu budowlanego dla 
budynków WC i kotłowni przy boiskach zewnętrznych przy ul. Sportowej 
w Oławie. Dla czterech budynków przy ul. Sportowej w Oławie, którym nadano 
odrębne numery inwentarzowe (hala sportowa, łącznik, siłownia i kotłownia) 
założono jedną wspólną książkę obiektu budowlanego, pomimo że budy-
nek kotłowni stanowił samodzielną konstrukcyjnie całość, a zatem zgodnie 
z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, winna być dla niego zaprowadzona osobna 
książka obiektu budowlanego. W trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 10 września 
2019 r. została założona książka obiektu budowlanego dla budynku kotłowni.

Książki dwóch obiektów budowlanych zarządzanych przez CSiR Wodnik w Kro-
toszynie (Obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej w Krotoszynie przy ul. Olimpij-
skiej 10 i Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012”) nie zawierały, informacji 
o osobach upoważnionych do dokonywania w nich wpisów, co było niezgodne 
z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego65.

Książki obiektów budowlanych prowadzone przez CSiR Wodnik sp. z o.o. 
w Krotoszynie zawierały wpisy dotyczące badań i pomiarów wykraczających 

65  Dz. U. Nr 120, poz. 1134.
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poza dane wymagane na podstawie § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia, a mianowi-
cie: przeglądy i konserwacje dźwigów, protokoły kontroli sanitarnej, przeglądu 
gaśnic, dezynsekcji, deratyzacji itp., co było niezgodne z art. 62 ust. 1 i 2 Prawa 
budowlanego w myśl którego, wpisowi do książki obiektu (której pojemność 
jest ograniczona) podlegają wyłącznie protokoły kontroli i badań określonych 
w art. 62 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.

Protokoły z kontroli okresowych Hali Widowiskowo-Sportowej w Krotoszynie 
przy ul. Olimpijskiej 10, przeprowadzanych dwukrotnie w ciągu roku na pod-
stawie art. 61 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, nie zostały, wbrew wymogom 
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu 
budowlanego, wpisane do książki tego obiektu.

Poszczególne obiekty sportowe zarządzane przez OSiR-y, w tym zaplecze 
sanitarno-higieniczne, były przystosowane do korzystania z nich przez 
osoby z niepełnosprawnościami, w tym poruszające się na wózku inwa-
lidzkim. Z nielicznymi wyjątkami, w pomieszczeniach OSiR zapewniono 
przestrzeń manewrową, o której mowa w § 86 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie66. 

Przykłady

W OCKF w Oławie zaplecze sanitarno-szatniowe małej hali sportowej (siłowni), 
budynek WC przy boiskach zewnętrznych oraz WC na strzelnicy miejskiej ogra-
niczały dostęp dla osób z niepełnosprawnościami (w tym poruszających się 
na wózkach inwalidzkich). Jako przyczyny tego stanu rzeczy wskazano brak 
środków finansowych. 

W POSiR w Poznaniu, w toalecie przeznaczonej dla osób z niepełnosprawno-
ściami w obiekcie Oddziału Chwiałka znajdowała się przeszkoda stanowiąca 
utrudnienie w poruszaniu się (próg w drzwiach wejściowych), natomiast 
w pomieszczeniu magazynowym, z którego korzystają użytkownicy hali 
A obiektu schody nie były wyraźnie oznaczone.

Informacje o ofercie sportowo-rekreacyjnej OSiR-y udostępniały poprzez 
druk i kolportaż ulotek i plakatów, kampanie outdoorowe, zamieszczanie 
informacji i ogłoszeń na stronach internetowych Ośrodków i właściwych 
urzędów gminy/miasta/dzielnicy oraz publikowanie ogłoszeń i artykułów 
w prasie lokalnej i w lokalnych mediach. OSiR-y były również aktywne 
w mediach społecznościowych, a wybrane imprezy i usługi promowały 
w formie spotów radiowych.

Większość OSiR-ów nie przygotowywało planów marketingowych promują-
cych obiekty i usługi Ośrodka. Było to uzasadnione tym, że zainteresowanie 
mieszkańców ofertą OSiR było optymalne, a obłożenie obiektów 100%. Plan 
marketingowy posiadały dwa skontrolowane Ośrodki, w tym jeden dedyko-
wany największym imprezom sportowym – Poznań Maraton i Poznań Pół-
maraton. Brak zatwierdzonego planu działań lub strategii marketingowej 
nie powodował negatywnych następstw w zakresie działalności OSiR-ów, 
natomiast w określonych przypadkach uchybiał przepisom miejscowym.

66  Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.
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Przykłady

Menadżer ds. sportu GCKiS w Trzebnicy nie opracował założeń do strategii 
marketingowej Centrum, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wynikają-
cego z § 16 ust. 1 pkt. 5 regulaminu organizacyjnego GCKiS .

Dyrektor GOSiR w Piasecznie nie przedstawił Burmistrzowi do zatwierdzenia 
programów działalności Ośrodka na lata 2015–2019, co stanowiło naruszenie 
§ 12 Statutu GOSiR.

Dobra praktyka

Jako dobre praktyki w zakresie promocji oferty OSiR należy wskazać prowa-
dzone przez BOSiR liczne akcje informacyjno-promocyjne, jak np.: dni otwarte 
np.: „Jazda za 1 zł” na Torze „Wschodzący Białystok” (2018–2019), Majówka 
na Dojlidach (2015–2018); promocje cenowe – np. „Taniej o połowę” – wypo-
życzenia łyżew w niższych cenach (2017–2018), „Ferie za 5 zł” – tańsze wej-
ścia na pływalnie (2015–2016, 2018–2019), „Narty na Dojlidach” – promocja 
cenowa dla grup zorganizowanych (2017–2019); imprezy okolicznościowe 
– np. „Dzień Kobiet na Lodowisku (2015–2019), „Walentynki na Lodowisku” 
(2015–2019), „Urodziny Pływalni Rodzinnej” (2018), „1 Urodziny Toru Wscho-
dzący Białystok” (2018); kursy w specjalnych terminach – np. kursy pływania 
w ferie i wakacje (2015–2019); akcje mailingowe – np. promocja usług Toru 
„Wschodzący Białystok” (2018) oraz specjalne akcje promocyjne – np. Odblo-
kuj Kartę Sportu – promocja sezonowa pozwalająca wykorzystać nieaktywne 
środki zgromadzone na kartach.

Walor promocyjny miały również działania OSiR-ów podejmowane 
we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwego urzędu miasta 
oraz z klubami i innymi stowarzyszeniami sportowymi.

Przykład

OSiR Ochota współpracował z Biurem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 
(programy ogólnomiejskie „Senior Starszy, Sprawniejszy”, „Rusz się Warszawo 
po świętach”, „ZaWody dla Afryki”) oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu 
Dzielnicy Ochota (np. Warszawska Olimpiada Młodzieży, festyny i pikniki z okazji 
Dnia Dziecka). Współpracę na rzecz promocji sportu i rekreacji nawiązano rów-
nież z klubami sportowymi (w tym klub sportowy Mazovia Warszawa), Polską 
Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO (imprezy dla osób niepełno-
sprawnych), Fundacją Pomocy Społecznej EVA (współorganizacja „Ogólnopol-
skiego Turnieju Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza Deyny”), 
Towarzystwem Miłośników Gier Umysłowych (współorganizacja Mazowieckiego 
Turnieju Brydża i MP Osób Niepełnosprawnych w warcabach 100-polowych), 
Stowarzyszeniem Blind Tennis Polska (współorganizacja imprez promujących 
tenis osób z dysfunkcją wzroku).

5.3.  Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej 
w ośrodkach sportu i rekreacji

Gospodarka finansowa w skontrolowanych OSiR-ach prowadzona była 
na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości67, planu 
finansowego, regulacji wewnętrznych, a także przepisów stosownych do ich 
formy organizacyjno-prawnej. 

67  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 ufp, skontrolowane jednostki budżetowe i samo-
rządowe zakłady budżetowe, a także samorządowa instytucja kultury, 
stosowały zasady gospodarki finansowej określone w tej ustawie. 

Łączny budżet na wydatki w 10 skontrolowanych OSiR określony w ich 
rocznych planach finansowych na lata 2015–2019 wykazywał tenden-
cję rosnącą i wynosił odpowiednio: 128 132 tys. zł, 148 488 tys. zł, 
175 550 tys. zł, 222 924 tys. zł oraz 228 167 tys. zł. Łączna kwota plano-
wanych wydatków skontrolowanych OSiR w 2019 r. była wyższa o 78% 
od kwoty przewidzianej na 2015 r. 

Zrealizowane wydatki wyniosły: 111 283 tys. zł w 2015 r., 117 547 tys. zł 
w 2016 r., 152 372 tys. zł w 2017 r. oraz 180 961 tys. zł w 2018 r., co prze-
ciętnie stanowiło odpowiednio: 86,9%, 79,2 %, 86,8% oraz 81,2% kwot 
określonych w planach finansowych skontrolowanych OSiR. Niższe od pla-
nowanego wykonanie planów finansowych wynikało zazwyczaj z opóźnień 
w realizacji inwestycji. Wydatki bieżące stanowiły przeciętnie w kolejnych 
latach: 67,5%, 73,8%, 62,0% oraz 57,6% ogółu wydatków i dotyczyły 
głównie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 
osobowych wraz z pochodnymi, zakupu energii oraz usług obcych. Wydatki 
majątkowe wynosiły odpowiednio: 32,5%, 26,2%, 38,0% oraz 42,4% 
wydatków ogółem. 

Wykres nr 5 
Łączne planowane i zrealizowane wydatki 10 skontrolowanych OSiR w latach 2015–2018 
(w mln  zł)
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Źródło: wyniki kontroli NIK.

Łączne planowane przychody (dochody w przypadku samorządowych 
jednostek budżetowych) skontrowanych OSiR wyniosły: 119 809 tys. zł 
w 2015 r., 12 934 tys. zł w 2016 r., 139 777 tys. zł w 2017 r. oraz 
125 989 tys. zł w 2018 r. oraz 139 048 tys. zł w 2019 r. Zrealizowane 
dochody (przychody) w okresie 2015–2018 przez wszystkie skontrolo-
wane OSiR-y wyniosły: 114 190 tys. zł w 2015 r., 117 335 tys. zł w 2016 r., 
129 748 tys. zł w 2017 r. oraz 117 929 tys. zł w 2018 r., co przeciętnie sta-
nowiło odpowiednio 95,3%, 93,9%, 92,8% oraz 93,6% kwot określonych 
w planach finansowych skontrolowanych OSiR. Wpływy, poza środkami 
otrzymanymi z budżetu gminy, pochodziły głównie ze świadczonych usług 
oraz wynajmu i dzierżawy.

Realizacja budżetu  
– skontrolowane OSiR 
ogółem
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Wykres nr 6 
Łączne planowane i zrealizowane przychody/dochody 10 skontrolowanych OSiR  
w latach 2015–2018 (w mln  zł)
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Źródło: wyniki kontroli NIK.

W skontrolowanych OSiR-ach działających w formie samorządowej jed-
nostki budżetowej osiągnięte wpływy w latach 2015–2018 wystarczały 
przeciętnie na pokrycie jedynie 33% wykonanych wydatków68. Deficyt ten, 
stanowiący 67% kwoty wydatków, był sfinansowany ze środków budżetu 
gminy69. 

Przykłady

TOSiR w Tarnowie

W latach 2015–2019 (I półrocze) jednostka osiągnęła dochody odpowiednio 
w wysokości: 6462 tys. zł (108% planu), 4756 tys. zł (91% planu), 4900 tys. zł 
(99% planu), 4394 tys. zł (99% planu) oraz 5509 tys. zł (120% planu – przy-
czyną wzrostu dochodów był zwrot podatku od towaru i usług). Głównymi 
tytułami osiąganych dochodów były wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych oraz z usług, a także „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów”, 
gdzie zasadniczą pozycję stanowiły rozliczenia z tytułu VAT. W struktu-
rze dochodów ww. tytuły stanowiły od 71% do 99% łącznych wpływów. 
W latach 2015–2018 jednostka poniosła wydatki odpowiednio w wysokości: 
16 522 tys. zł (95% planu), 14 278 tys. zł (99% planu), 25 429 tys. zł (91% 
planu) oraz 42 721 tys. zł (38% planu). Głównymi tytułami poniesionych 
wydatków były wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów 
i wyposażenia oraz zakup energii. W strukturze wydatków tytuły te stanowiły 
od 23% do 60%.

GOSiR w Piasecznie

W latach 2015–2019 Ośrodek nie otrzymywał bezpośrednio z MSiT dotacji 
na remont, budowę lub rozbudowę swoich obiektów. Wszystkie wydatki reali-
zowano ze środków pochodzących z budżetu gminy Piaseczno. Do realizacji 

68  Spośród skontrolowanych samorządowych jednostek budżetowych największy udział dochodów 
w finansowaniu wydatków osiągnięto w OSiR Ochota w Warszawie (65,5%), najniższy 
w GOSiR Piaseczno (19,3%). Jedna jednostka (OCKF Oława) nie osiągnęła żadnych dochodów 
z prowadzonej działalności (faktury wystawiane były na gminę). 

69  Jednostki te bowiem zgodnie z przepisami pokrywały swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
gminy, a pobrane dochody odprowadzały na rachunek dochodów budżetu gminy.

Realizacja budżetu 
OSiR działające jako 

samorządowe  
jednostki budżetowe
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niektórych zadań inwestycyjnych w GOSiR Urząd Gminy pozyskiwał środki 
z MSiT, np. przy realizacji w 2015 r. bieżni lekkoatletycznej na Stadionie 
Miejskim w Piasecznie (łączny koszt wyniósł 3626,0 tys. zł) dofinansowanie 
ze środków MSiT wyniosło 1300,0 tys. zł. Planowane wydatki70 w kolejnych 
latach tego okresu wyniosły odpowiednio: 5884,9 tys. zł, 6449,7 tys. zł, 
7334,5 tys. zł, 8472,7 tys. zł. Natomiast wydatki wykonane przez GOSiR wynio-
sły: 5726,4 tys. zł w 2015 r., 6372,9 tys. zł w 2016 r., 7103,0 tys. zł w 2017 
r., 8383,3 tys. zł w 2018 r., tj. powyżej 97,3% planu po zmianach. Na 2019 
r. zaplanowano wydatki71 w kwocie 10 574,0 tys. zł. Wydatki zrealizowane 
przez Ośrodek w I półroczu 2019 r. wyniosły 4353,0 tys. zł, tj. 41,2% planu 
po zmianach. W każdym z kontrolowanych lat główne pozycje wydatków 
stanowiły wynagrodzenia osobowe oraz wydatki na zakup energii. W okresie 
objętym kontrolą GOSiR osiągnął dochody w wysokości:1376,0 tys. zł w 2015 r. 
(112,5%planu), 1190,4 tys. zł w 2016 r. (93,1% planu), 1289,9 tys. zł w 2017 r. 
(100,9% planu), 1370,4 tys. zł w 2018 r. (106,3% planu) oraz 814,0 tys. zł 
wg stanu na 30 czerwca 2019 r. (63,1% planu). Główne pozycje dochodów 
stanowiły wpływy z usług oraz z najmu i dzierżawy.

W skontrolowanych OSiR działających jako samorządowe zakłady budże-
towe (dwa przypadki – POSiR oraz BOSiR) osiągane w latach 2015–2018 
przychody były zazwyczaj wyższe niż ponoszone koszty72, głównie dzięki 
dotacjom (m.in. przedmiotowym oraz celowym) otrzymywanym od gminy, 
które stanowiły przeciętnie ok. 57% przychodów ogółem POSiR oraz 
ok. 47% przychodów ogółem BOSiR.

Przykłady

POSiR w Poznaniu

W latach 2015–2019 (I półrocze), według planu po zmianach, POSiR dyspono-
wał budżetem w kwocie od 68 068,1 tys. zł do 129 633,9 tys. zł. W kolejnych 
latach objętych kontrolą, planowane koszty POSiR wyniosły: 68 068,1 tys. zł 
w 2015 r., 85 650,7 tys. zł w 2016 r., 83 385,3 tys. zł w 2017 r. r., 102 144,1 tys. zł 
w 2018 r. Na 2019 r. zaplanowano koszty w kwocie 129 633,9 tys. zł73, z tego 
do końca I połowy 2019 r. wydatkowano 35 802,6 tys. zł. W latach 2015–2018, 
plany wydatków wykonano odpowiednio w poszczególnych latach: w 77,2%, 
65,7%, 76,3%, 83,1%. Wydatki w latach 2015–2019 (I półrocze) ponoszono 
ze środków własnych, dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
i darowizny pieniężnej. Główne pozycje wydatków stanowiły wynagrodzenia 
wraz z narzutami, wydatki na zakup energii oraz wydatki na remonty.

BOSiR w Białymstoku

W latach 2015–2018 przychody BOSIR wyniosły kolejno: 16 871,8 tys. zł, 
18 858,2 tys. zł, 32 855,5 tys. zł i 17 656,1 tys. zł, co stanowiło od 98,9% 
do 101,3% środków zaplanowanych74. Głównym ich źródłem były: przychody 
z usług (8938,4 tys. zł, 8144,1 tys. zł, 8495,7 tys. zł i 10 832,8 tys. zł), dotacje 
przedmiotowe (5450 tys. zł w 2015 r. i po 6030 tys. zł w następnych latach) 
oraz dotacje inwestycyjne (484,2 tys. zł, 3324,6 tys. zł, 17 225,1 tys. zł i 0 zł). 

70  Według planu po zmianach.
71  Plan finansowy wydatków po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2019 r.
72  W latach 2015–2018 przychody POSiR stanowiły odpowiednio: 146,4%, 142,8%, 123,2% oraz 

94,6% jej kosztów. Dla BOSiR wynosiły one odpowiednio: 103,4%, 102,2%, 99,9% oraz 102,2%.
73  Według stanu na 30 czerwca 2019 r., natomiast plan według stanu na 30 września 2019 r. wynosił 

110 886,5 tys. zł.
74  Na lata 2015–2018 (w planie po zmianach) przewidziano przychody na poziomie kolejno: 

16 655,6 tys. zł, 19 074,5 tys. zł, 33 038,5 tys. zł i 17 606,2 tys. zł.

Realizacja budżetu 
OSiR działające jako 
samorządowe zakłady 
budżetowe
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Na wzrost przychodów z usług w 2018 r. (o 27,5% % w stosunku do roku 
poprzedniego) wpływ miał pierwszy pełny rok funkcjonowania nowo wybu-
dowanego Toru „Wschodzący Białystok” oraz Pływalni Rodzinnej po przebu-
dowie75. Koszty BOSiR w latach 2015–2018 wyniosły kolejno: 16 309,4 tys. zł, 
18 451,7 tys. zł, 32 904,4 tys. zł oraz 17 274,4 tys. zł, co stanowiło od 96,7% 
do 99,8% planu76. Były to głównie koszty wynagrodzeń osobowych i inwe-
stycyjne. Na koniec lat 2015, 2016 i 2018 BOSiR posiadał nadwyżkę (odpo-
wiednio: 562,3 tys. zł, 406,4 tys. zł i 314,3 tys. zł), którą za zgodą Rady Miasta 
Białystok pozostawiono w Ośrodku, z przeznaczeniem na realizację jego zadań.

W skontrolowanej jednostce działającej jako samorządowa instytucja 
kultury (GCKiS w Trzebnicy) osiągane w latach 2015–2018 przychody 
ogółem, obejmujące działalność kulturalną i sportową, były wyższe niż 
ponoszone koszty przeciętnie o ok. 3%. Jednakże przychody z działalno-
ści sportowej stanowiły jedynie ok. 12% kosztów ponoszonych na sport. 
Stabilna sytuacja finansowa skontrolowanej jednostki wynikała z dotacji 
podmiotowych gminy jako organizatora na działalność tej instytucji kultury, 
również na działalność sportową. Udział dotacji podmiotowej w przycho-
dach ogółem wahał się w poszczególnych latach i wynosił: 25% w 2015 r., 
70% w 2016 r., 76% w 2017 r. oraz 73% w 2018 r. 

Taka konstrukcja prowadziła do zaburzenia transparentności poprawności 
finasowania sportu i rekreacji przez gminę z uwagi na fakt, że finansowanie 
instytucji kultury, jako odrębnego podmiotu, odbywa się na innych zasa-
dach niż finansowanie zadań z zakresu sportu i rekreacji. 

Jeden skontrolowany OSiR (CSiR Wodnik sp. z o.o. w Krotoszynie) działa-
jący od 2017 r. w formie spółki prawa handlowego (wcześniej – samorzą-
dowy zakład budżetowy) w pierwszym roku wykazał niewielką stratę netto 
(52 tys. zł), zaś w 2018 r. nieznaczny zysk netto (131 tys. zł). W porównaniu 
z okresem 2015–2016 wzrosła kwota przychodów własnych uzyskanych 
z prowadzonej działalności i równocześnie zmniejszyła się kwota środków 
uzyskanych z budżetu gminy. O ile w 2015 r. kwota dotacji przedmiotowej 
wyniosła 2280 tys. zł, zaś w 2016 r. – 2149 tys. zł (stanowiąc odpowiednio: 
58% i 48,5% przychodów ogółem), o tyle w roku 2017 spółka nie otrzymała 
wsparcia finansowego, zaś w 2018 r.  604 tys. zł na zwiększenie udziałów 
gminy w spółce. 

Przykład

W latach istnienia Centrum Sportu i Rekreacji w Krotoszynie w formie zakładu 
budżetowego, wykonanie planu jego przychodów w okresie objętym kontrolą 
wyniosło: w 2015 r. kwotę 3929,2 tys. zł, natomiast koszty zakładu w tym 
roku wyniosły 4 005,1 tys. zł, co spowodowało stratę w wysokości 75,9 tys. zł. 
W roku 2016 wykonanie planu przychodów wyniosło 4430,7 tys. zł wobec 
kosztów 4464,8 tys. zł, co spowodowało stratę zakładu w wys. 33,9 tys. zł. 
W pierwszym roku istnienia Spółki przychody Centrum wyniosły 4398,9 tys. zł 
natomiast koszty 4450,8 tys. zł, co miało wpływ na ujemny wynik finansowy 
w wysokości 51,9 tys. zł, natomiast w 2018 r. przychody Centrum wynio-
sły 4919,8 tys. zł, zaś koszty zmniejszyły się do 4789,0 tys. zł co wpłynęło 

75  Oba obiekty zostały udostępnione klientom w czwartym kwartale 2017 r.
76  Na lata 2015–2018 (w planie po zmianach) przewidziano przychody na poziomie kolejno: 

16 655,6 tys. zł, 19 074,5 tys. zł, 33 038,5 tys. zł i 17 538,9 tys. zł.

Realizacja budżetu 
OSiR działającego jako 

instytucja kultury

Realizacja budżetu 
OSiR działającego 
jako spółka prawa 

handlowego
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na dodatni wynik finansowy w wysokości 130,8 tys. zł. Stratę Centrum z 2017 r. 
pokryto z przychodów przyszłych okresów, a zysk z 2018 r. przeznaczono 
na pokrycie straty z 2017 r. W okresie objętym kontrolą głównymi pozycjami 
przychodów były: przychody ze sprzedaży usług (89,2% w stosunku do ogółu 
wykonanych przychodów), przychody z najmu i dzierżawy (7,7% w stosunku 
do przychodów ogółem) oraz pozostałe przychody np. operacyjne i finansowe 
(0,9% w przychodach ogółem). Natomiast głównymi kosztami były: wyna-
grodzenia (38,8% udziału w całości kosztów), zużycie materiałów i energii 
(29,6%) oraz usługi obce (15,9%).

W pięciu skontrolowanych jednostkach prowadzony był plan finansowy 
w układzie zadaniowym. Przykładowo w OSiR Ochota w Warszawie plany 
wydatków bieżących sporządzano w układzie tradycyjnym i zadaniowym 
z uwzględnieniem prognoz budżetowych na dwa kolejne lata na podstawie 
kwot określonych przez Urząd m.st. Warszawy.

W Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzona była ewidencja 
budżetu w układzie zadaniowym z podziałem na następujące zadania: 
utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacja i współorgani-
zacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz nauka pływania dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

W Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji Ośrodek opracowywano pro-
jekt przychodów i kosztów w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Plan 
w układzie zadaniowym zawierał wyszczególnienie kosztów funkcjonowa-
nia POSiR, w tym m. in. zakupu energii, usług, materiałów, wydatki z tytułu 
podatków, kosztów postępowania sądowego, zakupu usług remontowych. 

W okresie objętym kontrolą kontrolowane OSiR-y generalnie prawidłowo 
prowadziły gospodarkę finansową. Gospodarkę finansową prowadzono 
w ten sposób, aby realizować statutowe cele i zadania w sposób prawi-
dłowy, tj.  zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

1) ujęcia w księgach wartości użyczonych środków trwałych niestanowią-
cych własności OSiR (dotyczyło OCKF w Oławie);

2) nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) sporządzania raportów kasowych niezgodnie z obowiązującymi 
regulacjami;

4) nieuregulowania zasad korzystania przez kontrahenta z obiektu (części 
hotelowej Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Targu);

5) niezapewnienia niezwłocznego podejmowania czynności windykacyj-
nych w odniesieniu do należności przeterminowanych.

Nieprawidłowości miały charakter formalny i nie miały istotnego wpływu 
na skontrolowany obszar.

We wszystkich skontrolowanych OSiR-ach prawidłowo i rzetelnie przygo-
towano plany finansowe na lata 2015–2019. Opracowując plany finansowe 
OSiR na lata 2015–2019 uwzględniono źródła wpływów, a także źródła 
wydatków (kosztów) oraz informacje o przychodach i kosztach funkcjono-
wania OSiR w ostatnich latach. 

Budżet zadaniowy  
w OSiR 

Prowadzenie 
gospodarki finansowej

Przygotowanie planu 
finansowego
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W połowie skontrolowanych OSiR-ów (pięć przypadków) prowadzono 
ewidencję kosztów funkcjonowania wyłącznie w układzie rodzajowym 
z podziałem na paragrafy, bez podziału na koszty funkcjonowania poszcze-
gólnych obiektów sportowych oraz strukturę i miejsca powstawania tych 
kosztów. W pozostałych pięciu OSiR-ach ewidencjonowano również koszty 
funkcjonowania poszczególnych obiektów. Wiedza o kosztach OSiR w więk-
szym stopniu pozwalała na przypisanie kosztów do generujących je działów 
i procesów, a także bardziej świadome i efektywne zarządzanie obiektem 
oraz wynikiem finansowym.

Postępowania zakupowe w skontrolowanych OSiR-ach były zasadniczo 
prowadzono prawidłowo. Nieprawidłowości związane z udzielaniem 
zamówień stwierdzone w trzech OSiR-ach. W dwóch z nich nieprawidło-
wości dotyczyły kwestii formalnych i nie miały istotnego wpływu na ocenę 
końcową. 

Przykłady

W CSiR w Augustowie nieprawidłowości dotyczyły: nieterminowej publikacji 
wyników organizowanych przetargów w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
nierzetelnych danych w rocznych sprawozdaniach przekazywanych Prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych. braku udokumentowania przesłanek odstą-
pienia od stosowania regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 
30 tys. euro.

W OCKF w  jednym z trzech zbadanych przypadków potrzeby zakupowe, 
w ramach zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, zostały określone 
w sposób utrudniający porównywalność ofert.

W POSiR w Poznaniu stwierdzono istotne naruszenie przepisów o udzie-
laniu zamówień uzupełniających przy zleceniu modernizacji kortów 
ziemnych w Ośrodku Przywodnym Rataje, co nosiło znamiona naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych i wpłynęło na ocenę prawidłowości 
gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.

W skontrolowanych OSiR-ach dbano o wykorzystanie powierzchni obiektu 
sportowego m.in. przez ich wynajem podmiotom prowadzącym działalność 
uzupełniającą dla obiektu OSiR.

Skontrolowane przez NIK umowy najmu powierzchni w OSiR-ach pod-
miotom zewnętrznym wykazały, że dla potrzeb wynajmu przenalizowano 
warunki i możliwości rynkowe w zakresie stawek czynszu. Kierowano 
się racjonalnością gospodarowania przestrzenią OSiR-ów. Powierzchnię 
wynajęto podmiotom prowadzącym działalność sportowo-rekreacyjną 
niesprzeczną z działalnością obiektu (np. fitness, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego czy turystycznego). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
nieskutecznego egzekwowania zobowiązań umownych od kontrahentów, 
w tym należności wymagalnych. W jednym przypadku (MCSiR w Nowym 
Targu) wystawiano faktury, na których znalazły się pozycje nieobjęte umo-
wami (najem części hotelowej).

Ewidencja kosztów 
funkcjonowania 

obiektów

Postępowania  
o udzielanie zamówień 

publicznych w OSiR

Wynajem obiektów 
OSiR
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Przykłady

OSiR Ochota w Warszawie

W okresie objętym kontrolą wynajmowano powierzchnie Ośrodka, w tym pod-
miotom prowadzącym działalność uzupełniającą dla obiektów OSiR. W latach 
2015–2019 (I półrocze) obowiązywały 262 umowy najmu, z tytułu których  
uzyskano łączny dochód 4958,7 tys. zł. Przedmiotem wynajmu były m.in. sala 
gimnastyczna, sala fitness, ścianka wspinaczkowa, lodowisko oraz lokale 
użytkowe. Na wynajmowanych powierzchniach prowadzono m.in. siłownię, 
kawiarnię, szkołę wspinaczkową i klub tańca. W Ośrodku prowadzono rejestr 
zawartych umów najmu. Szczegółowe badanie trzech wybranych umów najmu 
wykazało, że wszystkie powierzchnie wynajęto podmiotom prowadzącym 
działalność sportowo-rekreacyjną, zgodną z działalnością obiektu, w cenach 
wynikających z obowiązujących cenników. Ośrodek monitorował wykorzysta-
nie wynajmowanych powierzchni zgodnie z postanowieniami poszczególnych 
umów.

POSiR w Poznaniu

W okresie objętym kontrolą, powierzchnie POSiR wynajmowano, w tym pod-
miotom prowadzącym działalność uzupełniającą dla obiektów POSiR. W latach 
2015–2019 (I półrocze) obowiązywały 342 umowy najmu. Przychód z tytułu 
wynajmu i dzierżawy wyniósł łącznie 7901,1 tys. zł77. Przedmiotem wynajmu 
były m. in. boiska, sale gimnastyczne, szatnie oraz lokale użytkowe. Na wynaj-
mowanych powierzchniach prowadzono m. in. gabinet osteopatii i rehabilita-
cji, siłownie, kawiarnie. Szczegółowe badanie trzech umów najmu wykazało, 
że wszystkie powierzchnie wynajęto na podstawie zawartych umów. 

TOSiR w Tarnowie

W okresie objętym kontrolą TOSiR wynajmował powierzchnię podmiotom 
zewnętrznym na podstawie dziewięciu umów najmu. Do kontroli wyloso-
wano trzy umowy najmu, tj.: najem lokalu o powierzchni 150 m2 na poddaszu 
budynku TOSiR przy ul. Wojska Polskiego 14 na prowadzenie klubu bilardo-
wego, najem pomieszczenia w piwnicy Miejskiego Domu Sportu o powierzchni 
338 m2 na prowadzenie kręgielni i innej działalności sportowo-rekreacyjnej 
oraz najem trzech pomieszczeń w hali sportowej przy ul. Krupniczej o łącznej 
powierzchni 126,5 m2 w celu prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, m.in. gim-
nastyki korekcyjnej, aerobiku i samoobrony. 

Pomieszczenia wynajęto po cenach rynkowych (miesięczny czynsz wyniósł 
od 1,4 tys. zł do 2 tys. zł). Były to  lokale, których ze względów ekonomicz-
nych nie opłacało się TOSiR prowadzić we własnym zakresie. Stawki czynszu 
ustalono z uwzględnieniem lokalizacji obiektów i cen rynkowych wynajmu 
powierzchni. W wynajętych powierzchniach prowadzona była działalność 
sportowo-rekreacyjna. Wynajęte obiekty na bieżąco były monitorowane pod 
kątem przestrzegania przez najemców warunków umów.

BOSiR w Białymstoku

W okresie objętym kontrolą wynajmowano powierzchnie Ośrodka, w tym pod-
miotom prowadzącym działalność uzupełniającą dla obiektów BOSiR. W latach 
2015–2019 (I półrocze) zawarto 69 umów najmu (tj. 10 w 2015r., 20 w 2016 r., 
13 w 2017 r., 14 w 2018 r. i 12 w I połowie 2019 r). Przedmiotem najmu były 
m.in. pomieszczenia biurowe, sala fitness, lokale użytkowe oraz powierzchnia 
sprzedażowa. Na wynajmowanych powierzchniach prowadzono m.in. klub 
tańca, punkty gastronomiczne, działalność biurową. W Ośrodku prowadzono 

77  Z tego: 1643,8 tys. zł w 2015 r., 1679,3 tys. zł w 2016 r., 1511,5 tys. zł w 2017 r., 2003,9 tys. zł 
w 2018 r., 1062,5 tys. zł w I połowie 2019 r.
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rejestr zawartych umów najmu, w którym ujmowano numer umowy, nazwę 
kontrahenta, przedmiot wynajmu i okres obowiązywania umowy. Szczegółowe 
badanie trzech umów najmu wykazało, że wszystkie powierzchnie wynajęto 
po przeprowadzeniu przetargu ustnego zorganizowanego zgodnie z wewnętrz-
nymi uregulowaniami, stosując ceny wynikające z obowiązujących cenników. 
Powierzchnie wynajęto podmiotom prowadzącym działalność sportowo-rekre-
acyjną lub gastronomiczną. Ośrodek monitorował wykonanie umów najmu 
w sposób zgodny z postanowieniami zawartych umów. Ośrodek prowadził 
również odpłatną działalność usługową, która polegała na wynajmowaniu 
całych zarządzanych obiektów lub ich części do prowadzenia zajęć sportowo-
-rekreacyjnych, z zastrzeżeniem ich zgodności z profilem działalności prowa-
dzonej przez BOSiR. W szczególności dotyczyło to wynajmu Toru „Wschodzący 
Białystok”, lodowiska i obiektów Stadionu.

W skontrolowanych OSiR-ach nie sporządzano odrębnego dokumentu 
w postaci rocznego planu działalności. Poszczególne elementy planowa-
nych do realizacji działań ujmowano w planie finansowym oraz w planie 
zadaniowym (jeśli był on sporządzony). Ponadto priorytety i cele dzia-
łalności określone były zazwyczaj w statucie oraz dokumentach strate-
gicznych gminy. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji budżetowej 
prezentowano w przekazywanych do gminy rocznych (względnie również 
półrocznych) sprawozdaniach finansowych. 

Ponadto w trzech OSiR-ach sporządzano roczne sprawozdania z działal-
ności, w których przedstawiano charakterystykę poniesionych wydatków 
(kosztów) i uzyskanych dochodów (przychodów), stopień ich realizacji oraz 
analizę zmian ich wysokości w perspektywie kolejnych lat budżetowych. 
W sprawozdaniu prezentowano zrealizowane inwestycje, remonty i działa-
nia konserwacyjno-naprawcze, zwracano uwagę na potrzeby wymagające 
realizacji w kolejnych latach oraz prezentowano efekty realizacji zadań 
statutowych, w tym programów i akcji okresowych, zajęć sportowych oraz 
imprez sportowo-rekreacyjnych.

Przykład

TOSiR składał do Urzędu Miasta Tarnowa roczne i półroczne sprawozdania 
z wykonania budżetu, tj.: osiągniętych dochodów, poniesionych wydatków,  
zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz realizacji progra-
mów wieloletnich. Co roku do Urzędu Miasta Tarnowa oraz do publikacji 
na stronach BIP przekazywane były sprawozdania z działalności finansowo-
-gospodarczej zawierające m.in. dane z udostępniania obiektów, organizowania 
imprez, nauczania pływania oraz sprawozdania z realizacji tarnowskich kart 
miejskich. Sporządzane były również sprawozdania z realizacji „Strategii 
sportu i strategii rozwiązywania problemów społecznych” miasta Tarnowa 
oraz dane do raportów o stanie miasta opisujące kompleksowo działalność 
TOSiR.

W latach 2015–2018 na budowę, modernizację, remont skontrolowanych 
OSiR-ów wydatkowano łącznie 201 592 tys. zł, co stanowiło 35,9% wydat-
ków ogółem. W 86,8% wydatki te były sfinansowane ze środków budżetu 
gminy (175 024 tys. zł), w 5,3% ze środków Ministra Sportu i Turystyki 
(11 366 tys. zł), zaś 7,1% (15 223 tys. zł) stanowiły inne źródła (w tym 
głównie środki własne OSiR, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, czy też 
środki od sponsora).

Plany i sprawozdania 
z działalności OSiR

Wydatki na budowę, 
modernizację, remont 

OSiR
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Przykłady

POSiR w Poznaniu

W latach 2015–2019 (I półrocze) wybudowano: halę sportową (2018 r.), basen 
otwarty (2016 r.) przy ul. Spychalskiego 34, boisko piłkarskie, obiekt street 
workout/kalistenika, tor żużlowy (2016 r.), obiekt lekkoatletyczny (2019 r.) 
przy ul. Warmińskiej 1, skatepark oraz obiekt street workout/kalistenika 
(2019 r.) przy ul. Jarochowskiego 5–5a, siłownię plenerową (2016 r.) street 
workout plenerowy oraz boisko do piłki plażowej (2017 r.) na obiektach Malty; 
siłownię plenerową (2015 r.), obiekt street workout/kalistenika (2017 r.) 
oraz stół pingpongowy (2015 r.) boisko do koszykówki (2016 r.) oraz dwa 
boiska do siatkówki plażowej (2015 r.) przy ul. Gdańskiej 1, obiekt street 
workout/kalistenika (2018 r.) przy ul. Szpaków, siłownię plenerową (2018 r.) 
przy ul. majakowskiego; trzy boiska plenerowe (2018 r.) przy ul. Nadolnik 9, 
ul. Majakowskiego, ul. Szpaków, trzy kryte korty tenisowe (2017 r.), street  
workout/kalistenika na os. Piastowskim, obiekt street workout/kaliste-
nika (2019 r.) przy ul. Reymonta, siłownię plenerową, tor rowerowy, cztery 
boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw, plac do gry w boccia (2015 r.) przy 
ul. Golęcińskiej, trzy zespoły obiektów sportowo rekreacyjnych (w 2017 r.): 
Plaża Parkowa (siłownia plenerowa i plac zabaw) przy ul. Nawrota, Plaża 
Smocza (siłownia plenerowa, plac zabaw oraz street workout/kalistenika) 
przy ul. Nad Jeziorem, Plaża Malibu (siłownia plenerowa i plac zabaw) przy 
ul. Koszalińskiej. Przeprowadzono także modernizacje i remonty obiektów. 
Wydatki z tego tytułu wyniosły łącznie 95 970,8 tys. zł78 i w latach 2015, 
2018–2019 zostały w całości poniesione z budżetu POSiR, natomiast w 2016 r. 
także z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
w kwocie 193,8 tys. zł, na modernizację wież oświetleniowych oraz montaż 
stojaka na rowery w Golęcinie, a w 2017 r. z darowizny pieniężnej w kwocie 
122,5 tys. zł. Na 2019 r. na budowę, modernizację oraz remonty obiektów 
POSiR zaplanowane zostały wydatki w kwocie 72 703,85 tys. zł. Największe 
wydatki poniesione zostały na modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej 
Arena w kwocie 9901,4 tys. zł.

TOSiR w Tarnowie

W latach 2015–2019 (I półrocze) dokonano dwóch inwestycji pn. „Przebu-
dowa Miejskiego Domu Sportu w Tarnowie” oraz „Przebudowa boiska piłkar-
skiego, bieżni okrężnej 6-torowej 400 m wraz z urządzeniami do konkurencji 
technicznych dla lekkiej atletyki przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie”. Koszt 
inwestycji wyniósł odpowiednio 10 023,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z MSiT 
2035 tys. zł (umowa z 20 września 2013 r.), oraz 8604,2 tys. zł, w tym dofinan-
sowanie z MSiT 1 mln  zł (umowa z 13 grudnia 2016 r.).

Pięć skontrolowanych OSiR-ów w okresie objętym kontrolą otrzymało łącz-
nie 11 366 tys. zł79 w ramach dotacji celowych z MSiT, z czego 3800 tys. zł 
w 2015 r., 2271 tys. zł w 2016 r., 3389 tys. zł w 2017 r. oraz 1406 tys. zł 
w 2018 r. Skontrolowane przez NIK dotacje z MSiT związane z budową, 
rozbudową, remontem i utrzymaniem OSiR były prawidłowo wydatkowane. 
Dotacje rozliczono zgodnie z postanowieniami zawartych z MSiT umów.

78  Z tego 15 492,4 tys. zł w 2015 r., 18 544,4 tys. zł w 2016 r., 22 281,7 tys. zł w 2017 r., 39 652,3 tys. zł 
w 2018 r.

79  Z czego: CSiR Augustów 1 351 tys. zł, BOSiR Białystok 4 500 tys. zł, POSiR Poznań 194 tys. zł, 
GCKiS Trzebnica 3 466 tys. zł, TOSiR Tarnów 1 855 tys. zł. 

Dotacje z MSiT
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6.1.  Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie:  
Czy ośrodki sportu i rekreacji są skutecznym narzędziem realizacji działań 
na rzecz rozwoju aktywności fizycznej społeczeństwa?

Pytania definiujące cele szczegółowe kontroli:

1. Czy przygotowano i wdrożono strategie wsparcia sportu i rekreacji? 

2. Czy osiągnięto zakładane efekty działań na rzecz rozwoju aktywności 
fizycznej społeczeństwa w ośrodkach sportu i rekreacji? 

3. Czy prawidłowo prowadzono gospodarkę finansową w ośrodkach sportu 
i rekreacji? 

Kontrolą objęto 21 jednostek, w tym: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
10 wybranych gmin oraz 10 wybranych ośrodków sportu i rekreacji.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki kontrolę przeprowadzono na podstawie 
art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 
ust. 1 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

W gminach i OSiR kontrole przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 
ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej 
ustawy, tj. pod względem legalności, gospodarności oraz rzetelności. 

Kontrolą objęto lata 2015–2019 (do czasu zakończenia kontroli). Postę-
powanie kontrolne przeprowadzono w okresie od 29 lipca do 7 listopada 
2019 r.

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK o informacje do wszystkich gmin w Polsce (w formie badania kwe-
stionariuszowego).

Wyniki kontroli przedstawiono w 21 wystąpieniach pokontrolnych, w tym 
w 15 wystąpieniach sformułowano 36 wniosków pokontrolnych. 

Jeden ze skontrolowanych podmiotów – Minister Sportu – w dniu 27 listo-
pada 2019 r. wniósł zastrzeżenie do wystąpienia pokontrolnego. 

W sprawie tego zastrzeżenia Kolegium NIK w dniu 22 stycznia 2020 r. 
podjęło uchwałę o uwzględnieniu w części zastrzeżenia Ministra Sportu.

Według stanu na 17 lutego stycznia 2020 r. zrealizowano 13 wniosków 
pokontrolnych, 10 było w trakcie realizacji, a 13 nie zrealizowano.  

W trzech skontrolowanych jednostkach: Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, 
Urzędzie Miejskim w Oławie oraz Oławskim Centrum Kultury Fizycznej 
w Oławie, finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie: 15 200 133,42 zł, 
z tego:

a) 6 982 933,42 zł – kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa (Urząd 
Miejski w Trzebnicy);

b) 8 217 200 zł stanowiły sprawozdawcze skutki nieprawidłowości 
(4 370 300 zł w Urzędzie Miejskim w Oławie, 3 846 900 zł w Oławskim 
Centrum Kultury Fizycznej w Oławie).

Pytanie definiujące 
cel główny kontroli

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

 

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty 
kontrolą

Działania  
na podstawie art. 29 

ustawy o NIK 

Stan realizacji 
wniosków 

pokontrolnych

Finansowe rezultaty 
kontroli



ZAŁĄCZNIKI

67

Wszystkie jednostki objęte kontrolą, którym przedstawiono wnioski pokon-
trolne, poinformowały NIK o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. 
Działania te dotyczyły m.in. poprawy stanu technicznego obiektów sporto-
wych, przeprowadzenia kontroli oraz zasad prowadzenia książek obiektów 
budowlanych, uregulowania zasad gospodarki finansowej, w tym doty-
czących udzielania zamówień publicznych, a także podjęcia monitoringu 
realizacji celów określonych w strategii.

26 września 2019 r. NIK zleciła Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego w Augustowie kontrolę doraźną pomieszczeń pływalni CSiR 
w Augustowie z uwagi na pilną potrzebę naprawy podłóg i stropów, które 
mogły przyczynić się do katastrofy budowlanej. Efektem kontroli doraźnej 
było wszczęcie postępowania administracyjnego i nakazanie dyrektorowi 
CSiR sporządzenia w terminie do 31 grudnia 2019 r. ekspertyzy budowlanej 
stanu technicznego obiektu zawierającego ocenę, czy zagraża on bezpie-
czeństwu ludzi lub mienia.

W dniu 16 października 2019 r. na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, 
kontroler NIK skierował do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego dla miasta Poznania zawiadomienie o stwierdzeniu okoliczności 
wskazujących na zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku 
w związku z niespełnianiem obowiązujących norm obciążenia przez strop 
obiektu w pomieszczeniach eksploatowanych na cele siłowni fitness. 
Do czasu zakończenia kontroli NIK, nie wpłynęła informacja o działaniach 
podjętych przez ten organ.

Na podstawie wyników kontroli CSiR „Wodnik” w Krotoszynie NIK skiero-
wała zawiadomienie do PINB w Krotoszynie w sprawie możliwości popeł-
nienia wykroczenia określonego w art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane 
(tj. braku wymaganych wskazaną ustawą kontroli okresowej obiektów 
budowlanych). NIK przygotowała również projekt zawiadomienia do PINB 
w Oławie o braku wymaganych wskazaną ustawą przeglądów obiektów 
budowlanych przez OCKF w Oławie.

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli skierowano do odpo-
wiednich rzeczników dyscypliny finansów publicznych dwa zawiadomienia 
o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dotyczyły one 
kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Urzę-
dzie Miejskim w Trzebnicy. 

Działania podjęte  
po zakończeniu 
kontroli

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK

Pozostałe informacje 
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W kontroli uczestniczyły: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego NIK oraz Delegatury NIK w: Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie oraz Wrocławiu. 

Lp
Jednostka organizacyjna 

NIK przeprowadzająca 
kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1.
Departament Nauki, Oświaty  

i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Sportu 

i Turystyki 
Witold Bańka

2.
Delegatura NIK 
w Białymstoku

Urząd Miasta Białystok Tadeusz Truskolaski

Białostocki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

Paweł Orpik

Urząd Miasta Augustów Mirosław Karolczuk

Centrum Sportu i Rekreacji 
w Augustowie 

Andrzej Zarzecki

3.
Delegatura NIK  

w Krakowie

Urząd Miasta Tarnowa Roman Ciepiela

Tarnowski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

Edward Rusnarczyk

Urząd Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha

Miejskie Centrum Sportu 
i Rekreacji

Krzysztof Łapsa

4.
Delegatura NIK  

w Poznaniu

Urząd Miasta Poznań Jacek Jaśkowiak

Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji

Łukasz Miadziołko

Urząd Miasta Krotoszyn Franciszek Marszałek

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Wodnik” sp. z o.o.

Jacek Cierniewski

5.
Delegatura NIK  

w Warszawie

Urząd m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Ochota

 Jacek Kubaczyk

Urząd Miasta i Gminy 
Piaseczno

Daniel Putkiewicz

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Piasecznie

Marek Frącz

6.
Delegatura NIK  
we Wrocławiu

Urząd Miejski w Trzebnicy Marek Długozima

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Trzebnicy

Barbara Smaś

Urząd Miejski w Oławie
Tomasz Frischmann

Oławskie Centrum Kultury 
Fizycznej

Dariusz Witkowski

Wykaz jednostek 
kontrolnych
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe: nieprawidłowe:

1.
Ministerstwo 

Sportu 
i Turystyki 

O

1.  Ujęcie w PRS 2020  
interwencji, które 
mogą być realizowane 
w jednostkach samorządu 
terytorialnego i OSiR 
uzupełniająco do ich zadań 
własnych.

2.  Środki przeznaczone 
na realizację programów i  
projektów infrastruktury 
sportowej oraz sportu 
powszechnego przyczyniły 
się do poszerzenia oferty 
sportowo-rekreacyjnej, 
a tym samym do wzrostu 
stopnia wykorzystania 
terenowej infrastruktury 
sportowej, w tym OSiR.

1.  Niezłożenie zawiadomień 
o możliwości naruszenia 
dyscypliny finansów 
publicznych przez 
beneficjentów, którzy 
rozliczyli otrzymane dotacje 
z  przekroczeniem terminu. 

2.  Minister przyznał dwie 
dotacje celowe z FZSdU 
na rzecz beneficjenta 
objętego dwuletnim 
zakazem ubiegania się 
o dofinansowanie.

2.
Urząd Miasta 

Białystok
P

1.  Opracowano  i wdrożono 
strategię dotyczącą 
rozwoju sportu, realizując 
13 z 14 mierników.

2.  Organizowano liczne  
i urozmaicone zajęcia 
sportowe oraz poszerzano 
infrastrukturę sportową 
dostępną dla mieszkańców.

3.  Stan techniczny obiektów 
sportowych był dobry.

4.  Prawidłowo realizowano 
umowy z MSiT.

3.
Białostocki 

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

O

1.  Ośrodek właściwie 
realizował zadania 
wyznaczone przez władze 
Miasta Białegostoku 
w zakresie rozwoju sportu 
i  rekreacji.

2.  W latach 2015–2019  
BOSiR zadbał 
o zróżnicowaną,  
w  zależności od potrzeb 
społeczności lokalnej. 

3.  Obiekty BOSiR utrzymane 
były w należytym 
stanie technicznym 
i estetycznym.

1.  Sporadyczne występowanie 
nieodpowiednich 
parametrów wody 
basenowej.

2.  Błędy w opisie dowodów 
księgowych załączonych 
do raportów kasowych.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe: nieprawidłowe:

4.
Urząd Miasta 

Augustów 
O

1.  W strategicznych 
dokumentach 
uwzględniono rozwój 
sportu i rekreacji.

2.  O 14,4% wzrosła łączna 
liczba uczestników 
zajęć i imprez 
sportowo-rekreacyjnych.

3.  Infrastruktura sportowa 
była bezpłatnie 
udostępniana na lekcje 
wychowania fizycznego.

4.  Dotacje na rozwój 
sportu i rekreacji 
udzielone organizacjom 
pozarządowym zostały 
udzielone zgodnie 
z obowiązującymi 
regulacjami. 

1.  Niesporządzenie raportów 
z realizacji Strategii rozwoju 
Gminy Miasta Augustów 
na lata 2014–2020. 

2.  Brak skutecznych działań 
mających na celu usunięcie 
uszkodzeń w budynku 
pływalni w sytuacji, gdy 
dalsze zaniechania mogą 
przyczynić się do katastrofy 
budowlanej.

5.
Centrum Sportu 

i Rekreacji 
w Augustowie 

O

1.  W latach 2015–2019 CSiR 
zadbało o zróżnicowaną, 
w zależności od potrzeb 
społeczności lokalnej 
Augustowa, ofertę zajęć 
sportowych, katalog 
organizowanych zawodów 
i imprez sportowo- 
-rekreacyjnych oraz 
poszerzyło swoją bazę 
obiektów. 

2.  Podejmowane przez 
Centrum działania 
miały wpływ na wzrost 
aktywności fizycznej 
mieszkańców Augustowa 
i ich uczestnictwo 
w realizowanych 
przedsięwzięciach. 

1.  Błędy formalne popełnione 
w trakcie udzielania 
zamówień publicznych, 
dotyczące nieterminowej 
publikacji w Biuletynie 
Zamówień Publicznych 
wyników organizowanych 
przetargów. 

2.  Nierzetelne dane 
w rocznych sprawozdaniach 
przekazywanych Prezesowi 
Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

3.  Brak udokumentowania 
przesłanek odstąpienia 
od stosowania regulaminu 
udzielania zamówień 
o wartości poniżej 
30 tys. euro .

6.
Urząd Miasta 

Tarnowa
P

1.  Miasto wdrożyło 
i monitorowało Strategię 
Rozwoju Sportu w Mieście 
Tarnowie do roku 2020 
i Strategię Rozwoju Miasta: 
Tarnów 2020.

2.  Prezydent Miasta powołał 
Radę Sportu.

3.  Miasto prowadziło, 
przy udziale szkół 
i OSiR, różnorodną, 
rozbudowywaną bazę 
sportowo-rekreacyjną.

4.  Miasto uzyskało 
planowane w Strategii 
wymierne efekty, w tym 
m.in. wzrastała liczba 
imprez sportowych i ich 
uczestników.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe: nieprawidłowe:

7.
Tarnowski 

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

P

1.  TOSiR realizował liczne 
przedsięwzięcia sportowe 
i rekreacyjne służące 
rozwojowi aktywności 
fizycznej lokalnej 
społeczności.

2.  TOSiR osiągnął poziom 
mierników z zakresu 
kultury fizycznej 
przyjętych w Strategii 
Sportu Miasta Tarnowa. 

3.  Stan techniczny obiektów 
sportowych zarządzanych 
przez TOSiR nie budził 
zastrzeżeń. 

8.
Urząd Miasta 

Nowy Targ
P

1.  W strategiach miejskich 
uwzględniono rozwój 
sportu  i rekreacji.

2.  Oferta sportowa Miasta 
była zróżnicowana, a baza 
obiektów sportowych 
utrzymana w należytym 
stanie technicznym.

3.  Promowano 
przedsięwzięcia sportowe 
i rekreacyjne. 

4.  Finansowano działania 
szkół i  organizacji 
pozarządowych 
i prawidłowo rozliczano 
przekazane na te cele 
środki.

5.  Prawidłowo nadzorowano 
działalność w zakresie 
sportu i utrzymania 
infrastruktury sportowej.

9.

Miejskie 
Centrum Sportu 

i Rekreacji 
w Nowym Targu

P

Działalność MCSiR w Nowym 
Targu w okresie objętym 
kontrolą służyła rozwojowi 
aktywności fizycznej lokalnej 
społeczności i była zgodna 
z zadaniami jednostki 
określonymi w jej Statucie. 

Udostępnianie składnika 
majątku zarządzanego przez 
Centrum bez uregulowania 
zasad korzystania 
z pomieszczeń, w tym ich 
właściwej eksploatacji.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe: nieprawidłowe:

10.
Urząd Miasta 

Poznań
P

1.  W dokumentach 
strategicznych 
określających plan rozwoju 
Miasta uwzględniono 
kierunki wsparcia sportu 
i rekreacji.

2.  W budżecie Miasta 
zapewniono środki 
na utrzymanie i zadania 
inwestycyjne POSiR.

3.  Powierzenie i rozliczenie 
zadań  organizacjom 
pozarządowym było 
prawidłowe.

4.  Wzrost nakładów na rzecz 
wspierania kultury 
fizycznej przełożył 
się na wzrost liczby 
wydarzeń sportowych i ich 
uczestników.

11.
Poznańskie 

Ośrodki Sportu 
i Rekreacji

O

1.  POSiR urozmaicały 
ofertę zajęć sportowo-
rekreacyjnych, 
utrzymywały i rozwijały 
szeroką bazę sportową 
(ponosząc przy tym na ten 
cel znaczące nakłady) oraz 
prowadziły współpracę 
z innymi jednostkami 
lokalnego samorządu 
(w tym szkołami) oraz 
podmiotami prywatnymi, 
mającą na celu efektywne 
wykorzystanie 
posiadanych 
obiektów i możliwości 
organizacyjnych. 

2.  POSiR udostępniał 
posiadaną bazę 
sportowo-rekreacyjną 
zainteresowanym 
jednostkom i osobom. 

1.  Stwierdzono zły stan 
techniczny części 
ogrodzenia kompleksu 
boisk (Oddział Rataje), 
a także niewykonanie 
zaleceń remontowych, 
których realizacja 
miała gwarantować 
w przyszłości bezpieczne 
użytkowanie stropu nad 
halą sportową (Oddział 
Chwiałka), a także istnienie 
przeszkody komunikacyjnej 
utrudniającej dostęp 
osób niepełnosprawnych 
do jednego z pomieszczeń. 

2.  W okresie objętym kontrolą 
POSiR nie osiągnęły 
wszystkich zaplanowanych 
mierników.

3.  Stwierdzone zostały 
nieprawidłowości 
dotyczące sposobu 
prowadzenia gospodarki 
finansowej POSiR, w tym: 
stosowania procedur 
udzielania zamówień 
publicznych, monitorowania 
wywiązywania 
się kontrahentów 
ze zobowiązań umownych 
i egzekwowania należności 
z tytułu zawartych umów.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe: nieprawidłowe:

12.
Urząd Miasta 

Krotoszyn
O

1.  W strategicznych 
dokumentach Miasta  
(od 2016 r.) uwzględniono 
rozwój sportu i  kultury 
fizycznej. 

2.  Rozbudowano miejską 
infrastrukturę sportową.

3.  Dotacje zostały udzielone 
zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami.

1.  Nie sporządzono raportu 
z realizacji przyjętej 
strategii rozwoju za 2016 r., 
co było wymagane zapisami 
tego dokumentu.

2.  Nie zrealizowano zaleceń 
wynikających z rocznych 
i okresowych przeglądów 
stanu technicznego trzech 
obiektów sportowych.

13.

Centrum Sportu 
i Rekreacji 

„Wodnik” sp.  
z  o.o.  

w  Krotoszynie

O

1.   Efektywna realizacja 
działań na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej 
społeczeństwa Miasta 
i Gminy Krotoszyn. 

2.  Spółka tworzyła 
warunki do prowadzenia 
i organizowania 
zajęć sportowych 
i rekreacyjnych, 
świadczenia usług 
w zakresie rekreacji 
ruchowej, a także 
udostępniała bazę 
sportowo-rekreacyjną 
na potrzeby różnorodnych 
imprez sportowych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły 
sposobu prowadzenia książek 
obiektów budowlanych oraz 
niewykonania obowiązkowych 
przeglądów technicznych 
jednego z zarządzanych 
obiektów.

14.
Urząd  

m.st. Warszawy
P

1.  Miasto realizowało  
i  monitorowało  
„Strategię Rozwoju Sportu 
w Warszawie do roku 
2020”.

2.  Liczba zorganizowanych 
zajęć i imprez sportowych 
wzrosła o ponad 26%.

3.  Wydatkowanie środków 
własnych, a także dotacji 
z MSiT było prawidłowe. 

4.  Miasto zapewniało środki 
na utrzymanie obiektów 
sportowych.

5.  Nadzór nad jednostkami 
realizującymi zadania 
z zakresu sportu i kultury 
fizycznej był sprawowany 
należycie.

15.

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji  

m.st. Warszawy 
w Dzielnicy 

Ochota

O

W okresie objętym kontrolą 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy w Dzielnicy 
Ochota prawidłowo 
realizował zadania 
statutowe. 

Z powodu ograniczonych 
środków budżetowych 
w Ośrodku nie rozszerzano 
oferty zajęć sportowo- 
-rekreacyjnych. OSiR 
nie osiągnął wszystkich 
zaplanowanych mierników 
realizacji założonych celów, 
z  przyczyn niezależnych 
od OSiR. 
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe: nieprawidłowe:

16.
Urząd Miasta 

i Gminy 
Piaseczno

O

1.  W dokumentach 
strategicznych Miasta 
zdefiniowano programy, 
cele i zadania dotyczące 
rozwoju sportu i rekreacji.

2.  W budżecie Gminy 
zapewniono środki 
finansowe na wsparcie 
sportu i rekreacji oraz 
na utrzymanie i realizację 
zadań przez GOSiR.

1.  Miasto nie poddawało 
Strategii rozwoju ewaluacji 
ani nie monitorowało 
postępu realizacji 
zaplanowanych działań.

2.  Nie przeprowadzano analiz 
wpływu tych Strategii 
na poziom sportu i rekreacji 
w Gminie.

3.  Wystąpiły braki w nadzorze 
nad GOSiR, w następstwie 
których GOSiR nie 
przekazywał rocznych 
programów działalności 
ani przeprowadzał 
obowiązkowych 
okresowych kontroli stanu 
technicznego zarządzanych 
obiektów sportowych. 

17.

Gminny 
Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Piasecznie

O

1.  GOSiR w sposób 
prawidłowy realizował 
zadania statutowe. 

2.  Stan techniczny 
obiektów sportowych 
i budynków był dobry, 
m.in. dzięki prowadzonym 
działaniom remontowym 
i modernizacyjnym. 

3.  W okresie objętym 
kontrolą Ośrodek 
rozszerzał ofertę 
sportową i rekreacyjną dla 
mieszkańców Gminy.

Stwierdzona nieprawidłowość 
polegała na braku 
wymaganych przeglądów 
technicznych dla części 
obiektów Ośrodka. 
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe: nieprawidłowe:

18.
Urząd Miejski 
w Trzebnicy

O

1.  Gmina posiadała Lokalny 
Program Rewitalizacji 
na lata 2015–2025, 
w którym znalazły się 
zagadnienia związane 
z infrastrukturą sportową.

2.  Baza sportowa Gminy 
powiększyła się.

3.  Na terenie Gminy 
prowadzono akcje 
informacyjne 
na temat działalności 
sportowo-rekreacyjnej.

1.  Gmina nie monitorowała 
efektów działań 
podejmowanych w ramach 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji na lata 
2015–2025.

2.  Prowadzenie działalności 
sportowej w formie 
samorządowej 
instytucji kultury  
spowodowało  zaburzenie 
transparentności  
finasowania sportu 
i rekreacji przez Gminę 
Trzebnica, i finansowanie jej 
z działu 921 – Kultura.

3.  Przyznano 17 dotacji 
celowych bez zawierania 
pisemnych umów, 
co stanowiło rażące 
naruszenie art. 250 ufp

4.  Naruszano wymogi  
prawa i  rzetelności 
w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia 
publicznego.

5.  Nie uzyskano zgody 
MSiT na zmianę 
zakresu rzeczowego 
zadania inwestycyjnego 
dofinansowanego przez 
Ministra.

19.
Gminne Centrum 
Kultury i Sportu 

w Trzebnicy
O

1.  W ramach działalności 
statutowej Centrum 
realizowało zadania 
z zakresu sportu 
i rekreacji, takie jak 
prowadzenie sekcji 
sportowych oraz 
organizowanie imprez 
i wydarzeń sportowych

2.  Stan techniczny i walory 
użytkowe bazy sportowej 
były dobre, a GCKiS 
na bieżąco przeprowadzało 
niezbędne czynności 
naprawcze i pielęgnacyjne.

1.  Nie zdefiniowano 
oczekiwanych efektów 
działań na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej 
mieszkańców Gminy 
Trzebnica. 

2.  Nie opracowano także, 
wymaganej Regulaminem 
organizacyjnym GCKiS, 
strategii marketingowej 
w zakresie sportu 
i rekreacji. 

3.  W Centrum nie ustalono 
formalnych zasad 
odpłatności oraz 
pierwszeństwa przy 
wynajmie obiektów 
sportowych. 
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe: nieprawidłowe:

20.
Urząd Miejski 

w Oławie
O

1.  Uchwalono „Strategię 
rozwoju miasta Oława 
– Perspektywa 2020”, 
uwzględniającą rozwój 
kultury, sportu i rekreacji 
na terenie miasta a jej 
realizację corocznie 
monitorowano.

2.  Gmina powiększyła bazę 
sportową m.in. o trzy  
boiska wielofunkcyjne,  
trzy siłownie plenerowe 
oraz ściankę wspinaczkową.

3.  Prowadzono kampanię 
informacyjną 
na temat działalności 
sportowo-rekreacyjnej.

4.  Liczba uczestników zajęć 
sportowych rosła.

1.  W związku z realizacją 
zamówienia na budowę hali 
sportowej w Oławie, nie 
został powołany, wymagany 
w świetle art. 20a ust. 1–3 
Pzp, zespół osób do nadzoru 
nad realizacją tego 
przedsięwzięcia.

2.  W bilansowej ewidencji 
księgowej Urzędu nie 
ujęto wartości wszystkich 
środków trwałych

21.
Oławskie 

Centrum Kultury 
Fizycznej

O

1.  Obiekty sportowe 
były udostępniane 
i wykorzystywane 
w przyjętych 
ramach czasowych 
a zainteresowanie 
oferowanymi 
aktywnościami corocznie 
rosło. 

2.  W OCKF opracowano 
i wdrożono procedury 
gospodarki finansowej.

1.  Nie zdefiniowano 
oczekiwanych efektów 
działań na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej 
społeczeństwa.  

2.  Zaplecze sanitarno-szatniowe 
obiektów OCKF nie w pełni 
umożliwiało dostęp osobom 
z niepełnosprawnościami.

3.  Zły stan techniczny 
stwierdzono w przypadku 
małej sali sportowej (siłowni) 
wraz z zapleczem sanitarno-
-szatniowym oraz zaplecza 
sanitarnego przy boiskach 
zewnętrznych. 

4.  Nie przeprowadzano 
wymaganych przeglądów 
okresowych rocznych 
i pięcioletnich tych obiektów. 

5.  W bilansowej ewidencji 
księgowej OCKF, 
a w konsekwencji 
w sprawozdaniach 
finansowych (bilansie) za lata 
2015–2018, bezpodstawnie 
ujęta była wartość  
obiektów budowlanych,  
nie stanowiących własności 
OCKF, 

6.  W jednym z trzech 
zbadanych przypadków 
potrzeby zakupowe, 
w ramach zamówienia 
publicznego poniżej 30 000 
euro, zostały określone 
w sposób utrudniający 
porównywalność ofert.
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 wymienia zadania własne gminy, 
do których należą w szczególności sprawy kultury fizycznej i turystyki, 
w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10), 
a także utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15). Tworzenie warun-
ków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi 
zadanie własne JST na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie, bez 
naruszania uprawnień samorządu do wspierania kultury fizycznej na pod-
stawie przepisów odrębnych. W celu realizacji zadania własnego z zakresu 
rozwoju sportu organ stanowiący JST może określić, w drodze uchwały, 
warunki i tryb finansowania tego zadania, wskazując w uchwale cel 
publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć, o czym 
stanowi art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie. 

Jednostka budżetowa

Jedną z form organizacyjnych, pod którą gmina może realizować zadanie 
własne z zakresu wspierania kultury fizycznej jest jednostka budżetowa, 
o której mowa w art. 11 ufp. Jednostkami budżetowymi są jednostki organi-
zacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, 
które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody 
odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo 
budżetu JST. Tworzone są przez organy stanowiące JST w drodze uchwały. 
Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu, nadanego przez organ 
stanowiący samorządu, określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę 
i przedmiot działalności. Uchwała o powołaniu jednostki budżetowej 
określa również mienie przekazane jej w zarząd. Podstawą gospodarki 
finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków.

Zgodnie z art. 12 ust. 3–7 ufp, likwidując jednostkę budżetową, organ sta-
nowiący samorządu określa o przeznaczeniu mienia znajdującego się w jej 
zarządzie. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej 
przejmuje urząd odpowiedniej JST (urząd gminy). W przypadku likwidacji 
jednostki budżetowej organ stanowiący samorządu może postanowić 
o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej, może 
również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej 
jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę. Możliwe jest 
również połączenie jednostek budżetowych, w drodze uchwały organu 
stanowiącego samorządu, który określa przeznaczenie mienia znajdującego 
się w zarządzie jednostek budżetowych.

Samorządowy zakład budżetowy

Zgodnie z dyspozycją art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej80 gmina może zrealizować zadanie własne w szczególności 
w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa 

80  Dz. U. z 2019 r. poz. 712, ze zm.

Zadania własne gmin  
z zakresu sportu

OSiR jako jednostka 
budżetowa

OSiR jako zakład 
budżetowy



ZAŁĄCZNIKI

78

handlowego. Gminy mają też możliwość, w drodze umowy, zlecić wyko-
nanie zadania własnego w trybach określonych przez ustawy wymienione 
w art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej. 

Zgodnie z dyspozycją art. 14 pkt 7 ufp, zadania własne JST m.in. w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady 
budżetowe. Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, 
pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. 

Jak stanowi art. 16 ust. 1 ufp kompetencję do tworzenia, przekształcania, 
łączenia lub likwidacji samorządowego zakładu budżetowego posiada 
organ stanowiący tej jednostki. Tworząc samorządowy zakład budżetowy, 
organ stanowiący JST w uchwale określa: nazwę i siedzibę zakładu, przed-
miot jego działalności, źródła przychodów własnych zakładu, stan wypo-
sażenia zakładu w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane 
zakładowi w użytkowanie, terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat 
nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu JST 
oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu, 
zasady ustalania i przekazywania z budżetu JST środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, jeżeli przewiduje 
przekazywanie tych środków temu zakładowi.

Należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu 
budżetowego przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji, chyba, że 
dochodzi do likwidacji w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-
-prawną (np. w spółkę prawa handlowego), w takim przypadku należności 
i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego przejmuje utwo-
rzona jednostka. Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego 
w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza również realizację zadań 
własnych w formie kapitałowych spółek prawa handlowego: spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej (art. 9 ust. 1). Obie spółki, 
w odróżnieniu od samorządowych zakładów budżetowych, posiadają oso-
bowość prawną.

Tworzenie spółek prawa handlowego przez gminę odbywa się na zasadach 
gwarantujących zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrze-
ganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności. 
Gminy mogą również przystępować do powstałych spółek. 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powinna być 
zawarta w formie aktu notarialnego, powinna określać: firmę81 i siedzibę 
spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego 
(nie mniej niż 5 tys. zł), czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,  
 

81  Firma jest indywidualnym oznaczeniem przedsiębiorcy wyróżniającym go na rynku np. MOSiR 
Siemiatycze sp. z o.o.

OSiR jako spółka prawa 
handlowego
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liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspól-
ników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (art. 157 § 1 i 2 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych82).

Wspólnik w zamian za wniesiony wkład nabywa udział lub udziały. Umowa 
spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. 
Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie 
udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne. 
Wkładem może być mienie lub prawo, o ile jest zbywalne. Nie może stano-
wić wkładu świadczenie pracy lub usługa. Jeżeli wkładem do spółki w celu 
pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), 
umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz 
osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną 
objętych w zamian udziałów.

W przypadku, gdy całość udziałów przypada jednej jednostce samorządu 
terytorialnego, stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, 
uprawnienia wspólników wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy 
wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspól-
nika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie 
zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika 
lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników 
i przysługujących im udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa 
sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową 
listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów 
każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania 
udziału.

Jeżeli przepis prawa wymaga uchwały odpowiedniego organu spółki, czyn-
ność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Zgoda może 
być wyrażona przed dokonaniem czynności przez spółkę albo po jej doko-
naniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia dokonania 
czynności przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia 
ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. W sytuacji gdy 
tylko umowa spółki, a nie ustawa, wymaga wyrażenia zgody, czynność 
prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki jest ważna. W takim 
wypadku spółka może dochodzić odpowiedzialności od członków zarządu 
spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu.

W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych 
wkładów tak w całości, jak i w części, chyba że przepisy niniejszego działu 
stanowią inaczej. Wspólnikom nie wolno także pobierać odsetek od wnie-
sionych wkładów, jak również od przysługujących mu udziałów.

Wspólnik ma natomiast prawo do udziału w zysku83. Warunkiem wypłaty 
dywidendy jest wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym i uchwała 
wspólników o wypłacie. Spółka, w przypadku wykazania w zatwierdzonym 

82  Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.
83  Zysk to nadwyżka praw majątkowych oraz gotówki przysługującej spółce nad zobowiązaniem 

i kapitałem zakładowym. 
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sprawozdaniu finansowym zysku, może wypłacić zaliczkę na poczet dywi-
dendy. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspól-
nikom dzieli się w stosunku do udziałów. Umowa spółki może przewidywać 
inny sposób podziału zysku. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli 
zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej 
wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy84. W przy-
padku, gdy wspólnik jest uprawniony do wypłaty dywidendy uprzywile-
jowanej można mu wypłacić dywidendę, która przewyższa nie więcej niż 
o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym.

Organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji jest 
zarząd, który liczy nie mniej niż jednego członka powoływanego przez radę 
nadzorczą85. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania 
członków zarządu. Od 1 stycznia 2017 r. możliwe jest określenie w umowie 
spółki lub uchwałą wspólników dodatkowych wymagań dla kandydatów 
na członków zarządu. Członek zarządu może być odwołany z funkcji w każ-
dym czasie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania okre-
śla umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień 
w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu 
łącznie z prokurentem86. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek 
prowadzenia spraw spółki i może prowadzić, bez zgody pozostałych 
członków, sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności spółki. Uchwały 
zarządu zapadają większością głosów, a w przypadku ich równej liczby 
decyduje głos prezesa zarządu. Przy zawieraniu umów między spółką 
a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółka jest reprezentowana radę 
nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspól-
ników.

W samorządowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje wymóg 
funkcjonowania rady nadzorczej (art. 10a ust. 1 ustawy o gospodarce 
komunalnej). Rada nadzorcza składa się, z co najmniej trzech członków 
powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników na trzyletnią kaden-
cję. Do zadań rady nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad 
działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada 
nadzorcza nie może wydawać poleceń zarządowi, co do prowadzenia 
spraw spółki. Rada nadzorcza ocenia sprawozdanie zarządu z działalności 
spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w zakresie 
ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz 
wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także 

84  Dzień dywidendy, to dzień na który ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy. 
85  Co prawda Kodeks spółek handlowych przewidział, że członków zarządu powołuje się uchwałą 

wspólników, jednak zgodnie z dyspozycją art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej, 
członków zarządu powołuje rada nadzorcza. 

86  Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę wpisanego 
do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), na mocy którego prokurent może dokonywać czynności 
w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa. Warunkiem działania prokurenta jest ujawnienie 
jego powołania w KRS. W ramach sp. z o.o. ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich 
członków zarządu. 
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składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania 
z wyników tej oceny. Rada nadzorcza może badać dokumenty spółki, żądać 
wyjaśnień i sprawozdań od zarządu i pracowników spółki oraz dokonywać 
rewizji stanu majątkowego spółki. Uprawnienia te przysługują każdemu 
członkowi rady nadzorczej.

Członkami rady nadzorczej mogą być osoby spełniające poniższe warunki: 
posiadanie wyższego wykształcenia, posiadanie pięcioletniego zatrudnie-
nia lub pięcioletniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
legitymowanie się jednym z poniższych certyfikatów: CFA, CIIA, ACCA, CFF. 
Certyfikat nie jest wymagany od osób posiadających stopień naukowy dok-
tora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, radców prawnych, 
adwokatów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, doradców inwe-
stycyjnych, doradców restrukturyzacyjnych, osób które ukończyły studia 
podyplomowe MBA a także osób które złożyły odpowiedni egzamin.

Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Dla waż-
ności posiedzenia niezbędne jest powiadomienie wszystkich członków 
rady o posiedzeniu oraz o projekcie uchwały oraz obecność na posiedzeniu 
co najmniej połowy składu rady, przy czym umowa spółki może ustanowić 
inne warunki. Umowa spółki może przewidywać, że członkowie rady nad-
zorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. 

Uchwały wspólników wymaga: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda-
nia zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki 
z wykonania przez nich obowiązków; postanowienie dotyczące roszczeń 
o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowa-
niu zarządu albo nadzoru; zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa 
rzeczowego; nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej; zwrot 
dopłat; a także inne sprawy zastrzeżone umową spółki.

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę 
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, 
zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników 
w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Członek zarządu oraz rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę 
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 
postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Osoby te przy 
wykonywaniu swoich obowiązków powinny dołożyć staranności wynikają-
cej z zawodowego charakteru swojej działalności. W przypadku, gdy szkodę 
spółce wyrządziło kilka osób ponoszą one odpowiedzialność solidarną. 
Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat 
od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej 
do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia 
się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrzą-
dzające szkodę. 
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Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie 
zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Od odpowiedzialności 
tej członkowie zarządu mogą się uwolnić, jeśli wykażą, że we właściwym 
czasie zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości, restrukturyzację lub 
o zawarcie układu.

Gospodarka finansowa

Zgodnie z dyspozycją art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina 
prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwały 
budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt 
(burmistrz/prezydent miasta), któremu przysługuje wyłączne prawo m. 
in. do: zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale 
budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez 
radę gminy, a także dokonywania wydatków budżetowych (art. 60 ust. 1–2 
ustawy o samorządzie gminnym). 

Stosownie do art. 58 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały i zarządzenia 
organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z któ-
rych zobowiązania te zostaną pokryte. Uchwały te zapadają bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
rady.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ufp jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 
budżetowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w tej ustawie. 

Jak stanowi art. 251 ust. 1–2 ufp dotacje udzielone z budżetu JST w czę-
ści niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi 
do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, 
a w przypadku tzw. wydatków niewygasających w terminie 15 dni od dnia 
określonego w tej uchwale. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, 
o których mowa wyżej, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana 
część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu 
wykorzystania dotacji.

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranie jej w sposób 
nienależny lub w nadmiernej wysokości powoduje obowiązek ich zwrotu 
w terminie 15 dni, od stwierdzenia tej okoliczności wraz z odsetkami dla 
zaległości podatkowych, o czym stanowi art. 252 ust. 1 ufp.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów 
i wydatków. Jednostka budżetowa rozlicza się bezpośrednio z budżetem 
JST. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ufp, ujęte w planach finansowych jednostek 
budżetowych dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, 
a wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. 

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego 
jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków 
obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz 
rozliczenia z budżetem JST (art. 15 ust. 1 i 2 ufp). Ujęte w rocznym planie 
finansowym samorządowego zakładu budżetowego przychody stanowią 
prognozy ich wielkości. Ujęte w nich koszty mogą ulec zwiększeniu, jeżeli 

Gospodarka finansowa 
gminy oraz OSiR
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zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych albo zwiększenie 
kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia 
planowanego stanu zobowiązań.

Zgodnie z art. 15 ust. 3, 4 i 6 ufp, samorządowy zakład budżetowy może 
otrzymywać z budżetu JST dotacje przedmiotowe87 oraz dotacje celowe 
na zadania bieżące finansowane ze środków zagranicznych oraz na zadania 
inwestycyjne, a także dotacje podmiotowe. Wysokość dotacji, za wyjątkiem 
dotacji celowych, nie może przekroczyć połowy kosztów działalności 
samorządowego zakładu budżetowego. Nowo tworzonemu samorządo-
wemu zakładowi budżetowemu może być przyznana jednorazowa dotacja 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pierwsze wyposażenie 
w środki obrotowe (art. 15 ust. 5 ufp). W planie finansowym samorządo-
wego zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku 
w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosz-
tów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu 
JST ani zwiększenia dotacji z budżetu JST (art. 15 ust. 8 ufp).

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej samorządowego 
zakładu budżetowego określa rozporządzenie Ministra Finansów w spra-
wie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych88. Zgodnie z § 35 tego rozporzą-
dzenia, zakład budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy, z którego 
można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym 
rachunku. Odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunku 
bankowym, za wyjątkiem środków pochodzących z otrzymanych dotacji 
stanowią przychody zakładu. 

Dotacje celowe udzielone samorządowemu zakładowi budżetowemu 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być wykorzystywane 
wyłącznie na cele, na które zostały przyznane. Dotacje niewykorzystane 
w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu JST. Kierownik samo-
rządowego zakładu budżetowego przekazuje zarządowi JST, w terminie 
do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie wykorzystania dotacji 
w szczegółowości określonej przez ten zarząd. Samorządowe zakłady 
budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwia-
jącą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania 
środków, w tym otrzymanych z budżetu dotacji.

Na podstawie § 42 ww. rozporządzenia, rozliczenia samorządowego 
zakładu budżetowego z budżetem JST są planowane w dziale i rozdziale 
właściwym dla przeważającego rodzaju działalności samorządowego 
zakładu budżetowego określonego w przepisach o klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

87  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ufp: dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty 
do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych.

88  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1718). 



ZAŁĄCZNIKI

84

Planowany stan środków obrotowych działalności samorządowego zakładu 
budżetowego na koniec roku nie może przekraczać 1/6 rocznych plano-
wanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagro-
dzeń, a ich nadwyżka podlega przekazaniu do budżetu JST, chyba że organ 
stanowiący samorządu postanowi inaczej (§ 43 ust. 1 ww. rozporządzenia 
i art. 15 ust. 7 ufp).

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe mogą zaciągać 
zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikają-
cej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki 
na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fun-
dusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające 
z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (art. 46 ust. 1 ufp) .

Spółki kapitałowe utworzone przez JST, mogą dokonywać lokat wolnych 
środków89, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu w skar-
bowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jst, 
na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w formie depozytu u Ministra Finansów, a także 
w formie depozytu u JST. 

Zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości zarówno jed-
nostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz spółki z o.o. mają 
obowiązek stosować się do przepisów o rachunkowości, w tym prowadzić 
księgowość oraz składać sprawozdania finansowe. 

Zgodnie z dyspozycją § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej90, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jed-
nostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawoz-
danie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant 
porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. 
Kierownicy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budże-
towych przekazują sprawozdania finansowe odpowiednio jednostkom 
nadrzędnym, jednostkom, których kierownicy są dysponentami środków 
budżetu państwa drugiego stopnia, albo zarządom jednostek samorządu 
terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Sprawozda-
nia podpisywane są przez kierownika jednostki i głównego księgowego.

89  Za wolne środki uważa się środki znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są wydatkowane 
w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki.

90  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 1911, ze zm.). Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. 
Poprzedzało je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760). Powołane w tekście normy prawnej 
odpowiadają §§ 17 i 26 nieobowiązującego już rozporządzenia. 
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Zarówno w jednostkach budżetowych jak i samorządowych zakładach 
budżetowych oraz spółkach należy stosować się do przyjętych zasady (poli-
tyki) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową 
i finansową oraz wynik finansowy. 

Utrzymanie obiektów budowlanych

Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego właściciel lub 
zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 
ust. 2 Prawa budowlanego, tzn. że obiekt budowlany należy użytkować 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowi-
ska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych 
i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie wymagań 
określanych jako wymagania podstawowe dotyczące: bezpieczeństwa kon-
strukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpo-
wiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie 
obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących 
na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: 
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne 
opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu 
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku 
których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie 
zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel 
lub zarządca ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kon-
troli przez osoby do tego uprawnione. Prawo budowlane rozróżnia kilka 
rodzajów kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, określając 
także sytuacje, w których kontrole są przeprowadzane, a także przypadki, 
gdy właściciele lub zarządcy są zwolnieni z dokonywania takich kontroli. 

Dla obiektów budowlanych, jakimi są OSiR, art. 62 ust. 1 Prawa budow-
lanego nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania ich 
następującym rodzajom kontroli ich stanu technicznego: 

 − kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na rok 
(tzw. przeglądy roczne), w szczególności kontrolom elementów budyn-
ku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferycz-
ne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowa-
nia obiektu;

 − kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na pięć lat 
(tzw. przeglądy pięcioletnie), polegającym na sprawdzeniu stanu tech-
nicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, este-
tyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno 
być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej 

Obowiązki właściciela 
lub zarządcy obiektów 
budowlanych
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w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środ-
ków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów;

 − kontrolom bezpiecznego użytkowania obiektu, w przypadku wystąpie-
nia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.

W trakcie kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, 
należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli 
(art. 62 ust.1a Prawa budowlanego). 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowy-
wać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60 
Prawa budowlanego oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne 
robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania 
(art. 63 ust.1 Prawa budowlanego).

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym oceny i ekspertyzy 
dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energe-
tycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 6091, muszą być dołączone 
do książki obiektu budowlanego (art. 64 ust. 3 Prawa budowlanego).

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku 
oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest 
objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 292, 
książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapi-
sów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, 
remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego 
(art. 64 ust.1 Prawa budowlanego). Wzór książki obiektu budowlanego 
został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
książki obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: może zagrażać życiu lub 
zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytko-
wany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia 
lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 
powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia – właściwy organ naka-
zuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określa-
jąc termin wykonania tego obowiązku (art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego). 
W decyzji właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decy-
zja o zakazie użytkowania obiektu, podlega natychmiastowemu wykonaniu 
i może być ogłoszona ustnie (art. 66 ust. 2 Prawa budowlanego).

91  Stosownie do art. 60 Prawa budowlanego inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, 
przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację 
powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, 
a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 
związanych z tym obiektem.

92  Zgodnie z tym przepisem projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu 
architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- 
-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
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Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których 
spoczywają obowiązki dokonywania napraw, określone w przepisach 
odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio 
po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupeł-
nić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę 
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatru-
cie gazem (art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego). Obowiązek ten powinien 
być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba 
dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego 
protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii 
protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego 
w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnie-
nia braków.

Niedotrzymanie terminu przeprowadzenia okresowych kontroli stanu 
technicznego przez zarządcę lub właściciela obiektu, zgodnie z art. 93 pkt 8 
Prawa budowlanego, stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny 
wymierzaną w formie mandatu karnego. 

Wydatkowanie środków publicznych na programy inwestycyjne Ministra

Wydatkowanie środków publicznych na programy inwestycyjne reguluje 
ufp, a także m.in. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych 
z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu93.

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego 
mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, na dofinansowanie 
zadań związanych z:

1) budową i remontami obiektów sportowych;

2) rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także 
sportu osób niepełnosprawnych, polegających na: organizacji i prowa-
dzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizacji imprez sportowo-
-rekreacyjnych, zakupie sprzętu sportowego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia JST, w terminie odpowiednio 
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania albo 
do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, składa mini-
strowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, wniosek o przy-
znanie dotacji na dofinansowanie zadań wymienionych wyżej. Wniosek 
ten, przed złożeniem Ministrowi, powinien zostać zaopiniowany przez 
właściwego terytorialnie marszałka województwa (§ 3 ust. 2 rozporządze-
nia). Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków (§ 3 ust. 3 
rozporządzenia). Wniosek powinien zawierać w szczególności (§ 3 ust. 4 
rozporządzenia):
1) nazwę JST i adres urzędu ją obsługującego oraz imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do reprezentowania tej JST;

93  Dz. U. Nr 56, poz. 463.

Dofinansowanie  
od Ministra Sportu
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2) opis zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce jego realizacji;
3) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła 

finansowania wraz z harmonogramem realizacji;
4) podpis skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania JST.

Minister, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
1) wstępną ocenę wniosku przygotowaną przez merytorycznie właściwą 

komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra;
2) wysokość środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2;
3) terminy i warunki realizacji zadania;
4) sytuację finansową JST;
5) znaczenie i charakter zadania.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia 
naboru wniosków (§ 4 ust. 2 rozporządzenia). Po rozpatrzeniu wniosku 
Minister informuje samorząd o przyznaniu dotacji w układzie klasyfikacji 
budżetowej wraz z kwotami oraz podziałem na poszczególne zadania, 
a także wyznacza termin zawarcia umowy o dofinansowanie (§ 4 ust. 3 roz-
porządzenia). Dotacja na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, 
jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawieranej przez 
JST z Ministrem (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). Umowa ta powinna zawierać 
w szczególności (§ 5 ust. 2 rozporządzenia):
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, 

i termin realizacji zadania;
2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb 

i termin jej przekazania;
3) termin wykorzystania dotacji;
4) tryb kontroli realizacji zadania;
5) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej 

części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej 
wysokości.

Przekazywanie dotacji odbywa się w terminach zapewniających finansowa-
nie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub na podstawie faktur 
(§ 6 rozporządzenia). JST jest obowiązana do przedstawienia Ministrowi 
rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, 
zgodnie z treścią umowy (§ 7 ust. 1 rozporządzenia). W przypadku stwier-
dzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania 
w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych 
w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa (§ 7 ust. 2 
rozporządzenia).

Szczegółowa analiza uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych
Organem administracji rządowej odpowiedzialnym za realizację polityki 
związanej ze sportem, wychowaniem fizycznym oraz rehabilitacją spor-
tową – w ramach działu administracji rządowej Kultura fizyczna i jako 
dysponent części budżetu państwa 25 o tej samej nazwie – jest Minister 
Sportu i Turystyki (do 15 listopada 2019 r. – Minister Sportu). Zajmuje się 
on prowadzeniem spraw z zakresu polityki państwa w obszarze sportu, 
w tym związanych z udzielaniem dotacji celowej na inwestycje związane 
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z infrastrukturą sportową. Jednostki samorządu terytorialnego, realizu-
jąc zobowiązanie do zapewnienia warunków do rozwoju sportu, tworzą 
ośrodki sportu i rekreacji. OSiR powinny mieć określone mierniki dotyczące 
realizowanych zadań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej społeczeństwa 
w ośrodkach sportu i rekreacji.

Obiekty sportowe, w tym zarządzane przez OSiR, stanowią przeważnie 
samodzielne jednostki organizacyjne prowadzone w formie jednostki 
budżetowej lub zakładu budżetowego gminy/miasta i działające w oparciu 
o uchwały w sprawie powołania danej jednostki (np. MOSiR) oraz statut 
nadany uchwałą rady gminy/miasta. 

Jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadza 
na rachunek dochodów budżetu. Jednostka działa na podstawie statutu 
określającego w szczególności nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, 
a podstawę jej gospodarki stanowi plan dochodów i wydatków (plan finan-
sowy).Z kolei zakład budżetowy jest dofinansowywany z budżetu miasta 
lub gminy jedynie w pewnej części, natomiast drugą część dochodów musi 
wypracować własnymi siłami lub w inny sposób pozyskać z innych źródeł.

Obiekty sportowe funkcjonujące jako spółki prawa handlowego występują 
rzadziej. Spółki takie mogą być tworzone zarówno z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, jak i innych podmiotów 
(w tym także podmiotów prywatnych). 

Statut obiektu sportowego jest nadawany przez właściciela obiektu. 
Określa formalną sytuację obiektu (np. zakład budżetowy, jednostka 
budżetowa), cel i zakres działania, ogólne zasady funkcjonowania, zasady 
wyposażenia obiektu w mienie niezbędne do realizacji zadań. Regulamin 
organizacyjny nadawany jest przez organ bezpośrednio nadzorujący obiekt 
(np. prezydenta miasta) lub przez Zarządcę obiektu i określa szczegółowe 
zasady funkcjonowania oraz strukturę wewnętrznej organizacji obiektu. 
Wewnętrzne akty normatywne (np. regulaminy korzystania z poszczegól-
nych urządzeń obiektu, zarządzenia, instrukcje itp.) wydawane są samo-
dzielnie przez Zarządcę obiektu.
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6.3.  Badanie kwestionariuszowe NIK

Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji w gminach – wyniki  
badania kwestionariuszowego NIK

W związku z kontrolą „Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji” 
(P/19/026) na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK zwrócono 
się do gmin o wyrażenie opinii na temat wybranych zagadnień odnoszących 
się do struktury, stanie i dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce, 
a także działań podejmowanych przez gminy na rzecz kultury fizycznej 
i OSiR. Badanie przeprowadzono w trybie „on-line” w październiku 2019 r. 
Kwestionariusze zawierały pytania o charakterze zamkniętym, półotwar-
tym i otwartym.

Tabela nr 2 
Liczba gmin wiejskich (GW), miejsko-wiejskich (GMW), miejskich (GM oraz miast na prawach 
powiatu (MPP), które uczestniczyły w badaniu kwestionariuszowym NIK

JST ogółem gmin w Polsce
uczestniczyło 

w badaniu
%

GW 1537 999 65,0
GMW 638 433 67,9

GM 236 161 68,2
MPP 66 58 87,9

Infografika nr 11 
Ankietowane gminy do ogółu gmin z podziałem na gminy wiejskie (GW), gminy miejsko-
wiejskie (GMW), gminy miejskie (GM) oraz miasta na prawach powiatu (MPP)

GW GMW GM MPP

1537/999 638/433

ogółem gmin w Polsce uczestniczyło w badaniu

236/161 66/58

W badaniu wzięło udział 1651 gmin, w tym 999 gminy wiejskich (GW), 
433 gminy miejsko-wiejskie (GMW), 219 gmin miejskich (GM)oraz 58 gmin 
miejskich na prawach powiatu (MPP).

Badanie 
kwestionariuszowe 

wśród 1651 gmin 
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Tabela nr 3 
Liczba gmin, które uczestniczyły w badaniu kwestionariuszowym NIK w podziale na województwa

ogółem gmin
uczestniczyło 

w badaniu
%

dolnośląskie 169 112 66,3
kujawsko-pomorskie 144 106 73,6
lubelskie 213 128 60,1
lubuskie 82 47 57,3
łódzkie 177 135 76,3
małopolskie 182 127 69,8
mazowieckie 314 194 61,8
opolskie 71 52 73,2
podkarpackie 160 99 61,9
podlaskie 118 81 68,6
pomorskie 123 80 65,0
śląskie 167 116 69,5
świętokrzyskie 102 66 64,7

warmińsko-mazurskie 116 75 64,7

wielkopolskie 226 153 67,7
zachodniopomorskie 113 80 70,8

Infografika nr 12 
Liczba ankietowanych gmin w poszczególnych województwach

uczestniczyło w badaniu
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Ankieta objęła 112 gmin z województwa dolnośląskiego, 106 z kujaw-
sko-pomorskiego, 128 z lubelskiego, 47 z lubuskiego, 135 z łódzkiego, 
127 z małopolskiego, 194 z mazowieckiego, 52 z opolskiego, 99 z podkar-
packiego, 81 z podlaskiego, 80 z pomorskiego, 116 ze śląskiego, 66 świę-
tokrzyskiego, 75 z warmińsko-mazurskiego, 153 z wielkopolskiego oraz 
80 z zachodniopomorskiego.
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Tabela nr 3 
Liczba gmin, które uczestniczyły w badaniu kwestionariuszowym NIK i posiadały OSiR, 
podziale na województwa

Województwo

Gminy uczestniczące w badaniu  
i posiadające wydzielone 

jednostki realizujące zadania 
z zakresu kultury fizycznej 

Gminy uczestniczące w badaniu  
i posiadające wydzielone 

jednostki realizujące zadania 
z zakresu kultury fizycznej (%)

dolnośląskie 44 39,3

kujawsko-pomorskie 26 24,5

lubelskie 17 13,3

lubuskie 15 31,9

łódzkie 30 22,2

małopolskie 30 23,6

mazowieckie 38 19,6

opolskie 15 28,8

podkarpackie 27 27,3

podlaskie 21 25,9

pomorskie 33 41,3

śląskie 50 43,1

świętokrzyskie 21 31,8

warmińsko-mazurskie 20 26,7

wielkopolskie 47 30,7

zachodniopomorskie 24 30,0

Infografika nr 13 
Liczba ankietowanych gmin z OSiR-em w poszczególnych województwach

gminy uczestniczące w badaniu
i posiadające wydzielone jednostki
realizujące zadania z zakresu
kultury �zycznej 

X

44

15

24

47

33

26

20

21

38

30

50

15 
21

17

30
27



ZAŁĄCZNIKI

93

Największy odsetek gmin posiadających wydzielone jednostki realizujące 
powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zanotowano 
w województwach: śląskim (43,1%), pomorskim (41,3%) oraz dolnoślą-
skim (39,3%). Najniższy wskaźnik wystąpił w województwach lubelskim 
(13,3%), mazowieckim (19,6%) oraz łódzkim (22,2%). 

Poniżej przedstawione są główne wyniki badania kwestionariuszowego 
NIK wśród gmin.

1.  Proszę wskazać, z których z wymienionych źródeł finansowania 
zadań z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej, poza środkami 
własnymi, korzystała Gmina w latach 2015–2019 (I półrocze).

Źródło 
finansowania

ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

budżet państwa  
i/lub fundusze 
celowe (np. dotacje 
Ministra Sportu 
i Turystyki, dotacje 
wojewody)

1082 65,5 612 61,3 295 68,1 125 77,6 50 86,2

budżet innych 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
(np. dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego)

635 38,5 359 35,9 191 44,1 65 40,4 20 34,5

budżet środków 
europejskich

582 35,3 324 32,4 172 39,7 60 37,3 26 44,8

środki prywatne 
(np. w ramach 
partnerstwa 
publiczno- 
prywatnego, 
prywatni sponsorzy)

155 9,4 62 6,2 53 12,2 24 14,9 16 27,6

gmina nie korzystała 
z innych środków niż 
własne

341 20,7 250 25 67 15,5 19 11,8 5 8,6

inne 24 1,5 12 1,2 19 4,4 2 1,2 3 5,2

Zgodnie z wynikami ankiety dominującym źródłem finansowania gmin 
(poza dochodami własnymi) są środki z budżetu państwa i/lub fundu-
szy celowych (65,5%). Należy zaznaczyć, że z środków tych znacznie 
częściej korzystają MPP oraz GM (odpowiednio 86,2% oraz 77,6%) niż 
GW oraz GMW (odpowiednio 61,3% oraz 68,1%). Ze środków budżetu 
budżet innych jednostek samorządu terytorialnego (np. dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego) najczęściej korzystają GMW (44,1%). Procent gmin 
korzystających z środków budżetu środków europejskich kształtuję 
się w przedziale od 32,4% dla GW, przez 37,3 dla GM i 39,7% dla GMW 
do 44,8% dla MPP. Wyłącznie z środków własnych zadania z zakresu 
sportu i rekreacji finansuje 20,7% gmin (w tym 25% GW, 15,5% GMW, 
11,8% GM oraz 8,6% MPP).
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1a. Źródła finansowania zadań z zakresu sportu i rekreacji/kultury 
fizycznej, poza środkami własnymi, z których korzystała gmina 
w latach 2015–2019 (I półrocze) w podziale na JST, które utworzyły 
oddzielną jednostkę organizacyjna/oddzielne jednostki organi-
zacyjne (np. Ośrodek Sportu i Rekreacji), która wykonuje/które 
wykonują powierzone zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury 
fizycznej (dalej: GZJ) oraz JST, które tej jednostki nie utworzyły 
(dalej: GBJ).

Źródło 
finansowania

ogółem % GZJ % GBJ %

budżet państwa  
i/lub fundusze 
celowe (np. dotacje 
Ministra Sportu 
i Turystyki, dotacje 
wojewody)

1082 65,5 336 73,4 746 62,5

budżet innych 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
(np. dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego)

635 38,5 204 44,5 431 36,1

budżet środków 
europejskich

582 35,3 201 43,9 381 31,9

środki prywatne 
(np. w ramach 
partnerstwa 
publiczno- 
prywatnego, 
prywatni sponsorzy)

155 9,4 91 19,9 64 5,4

gmina nie korzystała 
z innych środków niż 
własne

341 20,7 54 11,8 287 24,1

inne 24 1,5 12 2,6 13 1,1

Wykres nr 7 
Źródła finansowania zadań z zakresu sportu i rekreacji (poza środkami własnymi) 
w ankietowanych gminach w okresie 2015–2019 (I półrocze)

Proszę wskazać, z których z wymienionych źródeł �nansowania zadań
z zakresu sportu i rekreacji/kultury �zycznej, poza środkami własnymi, 

korzystała Gmina w latach 2015-2019 (I półrocze)

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

budżet państwa i/lub fundusze celowe (np. dotacje 
Ministra Sportu i Turystyki, dotacje wojewody)

budżet innych jednostek samorządu terytorialnego 
(np. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego)

środki prywatne (np. w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, prywatni sponsorzy)

gmina nie korzystała z innych środków niż własne

inne

budżet środków europejskich

65,5%

38,5%

35,3%

9,4%

20,7%

1,5%
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GZJ częściej niż GBJ jako źródła finansowania wskazywały budżet państwa 
i/lub fundusze celowe (73,4% do 62,5%), budżet innych jednostek samo-
rządu terytorialnego (np. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego) (44,5% 
do 36,1%), budżet środków europejskich (43,9% do 31,9%) oraz środki 
prywatne np. w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego (19,9% 
do 5,4%). GBJ w badaniu ankietowym częściej niż GZJ wskazywały, że nie 
korzystają z środków innych niż własne (24,1% do 11,8%). 

2. Czy w gminie została utworzona oddzielna jednostka organiza-
cyjna/oddzielne jednostki organizacyjne (np. Ośrodek Sportu 
i Rekreacji), która wykonuje/które wykonują powierzone zadania 
z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej?

Odpowiedź ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

tak 458 27,7 114 11,4 168 38,8 119 73,9% 57 98,3%

nie 1193 72,3 885 88,6 265 61,2 42 26,1% 1 1,7%

Wydzielone jednostki organizacyjne wykonujące powierzone zadania 
z zakresu sportu i kultury fizycznej utworzono w 458 gminach tj. w 27,7% 
wszystkich gmin uczestniczących w badaniu (w tym w 11,4% GW, 38,8% 
GMW, 73,9% GM oraz 98,3% MPP). 

2a. Gminy deklarujące utworzenie oddzielnych jednostek organizacyj-
nych (np. Ośrodek Sportu i Rekreacji), które wykonują powierzone 
zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej w podziale 
na rodzaj JST. 

Ogółem GW % GMW % GM % MPP %

458 114 24,9 168 36,7 119 26,0 57 12,4

Wśród gmin deklarujących utworzenie jednostki organizacyjnej wykonu-
jącej powierzone zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej największy 
procent stanowiły GMW (36,7%) w dalszej kolejności były to GM (26,0%), 
GW (24,9%) oraz MPP (12,4%).

Infografika nr 14 
Gminy z funkcjonującym OSiR-em w podziale rodzaj JST

Gminy deklarujące utworzenie oddzielnych jednostek organizacyjnych
(np. Ośrodek Sportu i Rekreacji), które wykonują powierzone zadania z zakresu 

sportu i rekreacji/kultury �zycznej w podziale na rodzaj JST

GW – 24,9%

GMW – 36,7%

GM – 26,0%

MPP – 12,4%

ogółem – 488
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2b. Proszę podać liczbę oddzielnych jednostek organizacyjnych, które 
wykonują powierzone przez gminę zadania z zakresu sportu 
i rekreacji/kultury fizycznej (w przypadku odpowiedzi „tak” 
w pytaniu 2)?

ogółem GW % GMW % GM % MPP %
Liczba 
jednostek

586 156 26,6 195 33,3 138 23,5% 97 16,6%

Łącznie w badanych gminach powołano 586 jednostek organizacyjnych 
wykonujących powierzone zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej 
(odpowiednio 156 w GW, 195 w GMW, 138 w GM oraz 97 w MPP). W 411 
gminach (89,7%) wydzielono jedną jednostkę organizacyjną wykonująca 
zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej, więcej jednostek wydzielono 
w 47 gminach (10,3%).

2c. Proszę podać formę organizacyjno-prawną jednostki/jednostek, 
która wykonuje/które wykonują powierzone zadania z zakresu 
sportu i rekreacji/kultury fizycznej (w przypadku odpowiedzi 
„tak” w pytaniu 2)? 

Odpowiedź Ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

samorządowa 
jednostka 
budżetowa

65,7 60,8 63,7 79,0 75,4

samorządowy 
zakład 
budżetowy

9,3 3,3 8,9 12,6 19,3

spółka prawa 
handlowego

8,1 1,7 10,1 7,6 19,3

inne 16,8 34,2 17,3 6,7 5,3

Dominującą (65,7%) formą organizacyjno-prawną jednostki/jednostek, 
która wykonuje/które wykonują powierzone zadania z zakresu sportu 
i rekreacji/kultury fizycznej jest samorządowa jednostka budżetowa 
(w GW to 60,8% w GMW 63,7%, w GM 79,0%, a w MPP 75,4%). Należy 
zaznaczyć, że w przypadku GW oraz GMW w kategorii Inne badani wska-
zywali głównie samorządowe instytucje kultury (w GW 20,5% w GMW 
12,8%). 
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2d. Jakimi obiektami dysponuje jednostka /dysponują jednostki, 
które wykonują powierzone przez gminę zadania z zakresu sportu 
i rekreacji/kultury fizycznej (w przypadku odpowiedzi „tak” 
w pytaniu 2)?

Obiekt 
sportowy

ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

boisko 
piłkarskie

428 73 101 64,7 158 81 114 95,8 55 96,5

stadion 
lekkoatletyczny

196 33,4 20 12,8 74 37,9 67 56,3 35 61,4

hala sportowa 314 53,6 55 35,3 118 60,5 87 73,1 54 94,7

kort tenisowy 290 49,5 49 31,4 110 56,4 83 69,7 48 84,2

basen kryty 
(całoroczny)

208 35,5 16 10,3 71 36,4 76 63,9 45 78,9

basen odkryty 110 18,8 9 5,8 36 18,5 36 30,3 29 50,9

lodowisko 127 21,7 9 5,8 36 18,5 45 37,8 37 64,9

tor rowerowy 31 5,3 1 0,6 7 3,6 11 9,2 12 21,1

strzelnica 39 6,7 5 3,2 9 4,6 17 14,3 8 14,0

inne 239 40,8 52 33,3 81 41,5 60 50,4 46 80,7

Jednostki wykonujące powierzone przez gminę zadania z zakresu sportu 
i rekreacji/kultury fizycznej najczęściej dysponują boiskiem piłkarskim 
73,0%, halą sportową 53,6% oraz kortami tenisowymi 49,5%. W kategorii 
inne 10,4% stanowiły boiska wielofunkcyjne, 11,2% boiska do siatkówki 
plażowej, 23,8% siłownie (w tym plenerowe), 26,7% skateparki. Najwięk-
sza różnorodność jeśli chodzi o obiekty, którymi dysponują wydzielone 
jednostki, ma miejsce w GM oraz MPP. 

2f.  Jaka kwota (w tys. zł) z budżetu gminy została przeznaczona 
na działalność (wydatki bieżące i inwestycyjne) jednostki/jedno-
stek, które wykonują powierzone przez gminę zadania z zakresu 
sportu i rekreacji/kultury fizycznej, w poszczególnych latach 
(w przypadku odpowiedzi „tak” w pytaniu 2)?

JST
Ogółem  

(w mln  zł)
2015 r.  

(w mln  zł)
2016 r.  

(w mln  zł)
2017 r.  

(w mln  zł)
2018 r.  

(w mln  zł)

2019 r. 
(plan)  

(w mln  zł)
SUMA 10 661,6 1 833,8 1 837,0 2 064,9 2 364,2 2 561,7
GW 404,5 64,0 68,3 90,3 93,1 88,8
GMW 1 754,6 283,2 335,4 339,7 397,1 399,2
GM 2 313,5 340,6 378,7 447,6 526,7 620,0
MPP 6 189,0 1 146,1 1 054,6 1 187,4 1 347,2 1 453,7
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Infografika nr 15 
Łączna kwota wydatków na działalność OSiR w latach 2015–2019 (plan) w mln zł  
– z podziałem na gminy wiejskie (GW), gminy miejsko-wiejskie (GMW), gminy miejskie (GM) 
oraz miasta na prawach powiatu (MPP)

Proszę wskazać, jaka kwota (w tys. zł) z budżetu Gminy została przeznaczona na 
działalność (wydatki bieżące i inwestycyjne) jednostki/jednostek, które wykonują 

powierzone przez Gminę zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury �zycznej,
w poszczególnych latach (w przypadku odpowiedzi „tak” w pytaniu 2)?

2015 2016

1 834 1 837 2 065 2 364 2 562

64 68 90 93 89

283 335 340 397 399

341 379 448 527 620

1 146 1 055 1 187 1 347 1 454

2017 2018 2019 (plan)

suma (mln zł) GW GMW GM MPP

Zgodnie z wynikami badania wydatki przeznaczone na działalność jedno-
stek, które wykonują powierzone przez Gminę zadania z zakresu sportu, 
rekreacji i kultury fizycznej łącznie w latach 2015–2019 (plan) wydatko-
wano 10 661,6 mln zł. Wydatki te wzrosły w tym okresie o 39,7%. Przy 
czym wzrost ten dla GW wynosił 38,8% dla GMW 41,0%, dla GM 82,0%, 
a dla MPP 26,8%. 

2g. Procentowy wzrost/spadek w latach 2015–2019 kwot (w tys. zł) 
z budżetu gmin, przeznaczonych na działalność (wydatki bieżące 
i inwestycyjne) jednostki/jednostek, które wykonują powierzone 
przez gminę zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej, 
w badanych latach. 

JST
Lata 2016–2015 

(%)
Lata 2017–2016 

(%)
Lata 2018–2017 

(%)
Lata 2019 

(plan)–2018(%)

SUMA 0,2 12,4 14,5 8,4
GW 6,7 32,2 3,1 -4,6

GMW 18,4 1,3 16,9 0,5
GM 11,2 18,2 17,7 17,7

MPP -8,0 12,6 13,5 7,9
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Wykres nr 8 
Procentowy wzrost/spadek wydatków na działalność OSiR w latach 2015–2019 (plan) – 
z podziałem na gminy wiejskie (GW), gminy miejsko-wiejskie (GMW), gminy miejskie (GM) 
oraz miasta na prawach powiatu (MPP)

Procentowy wzrost/spadek w latach 2015-2019 kwot (w tys. zł) z budżetu gmin, 
przeznaczonych na działalność (wydatki bieżące i inwestycyjne) 

jednostki/jednostek, które wykonują powierzone przez Gminę zadania z zakresu 
sportu i rekreacji/kultury �zycznej, w badanych latach
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suma GW GMW GM MPP

W przypadku GMW oraz GM w latach 2015–2019 (plan) następował stały 
wzrost wydatków przeznaczonych na działalność (wydatki bieżące i inwe-
stycyjne) jednostki/jednostek, które wykonują powierzone przez gminę 
zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej. W przypadku GW 
w roku 2019 (plan) w odniesieniu do roku 2018 wykazano spadek wydat-
ków o 4,6%, natomiast w MPP w roku 2016 w odniesieniu do roku 2015 
zanotowano spadek o 8%.

2h. Kwoty per capita przeznaczona z budżetu gminy na działalność 
(wydatki bieżące i inwestycyjne) jednostki/jednostek, które wyko-
nują powierzone przez gminę zadania z zakresu sportu i rekreacji/
kultury fizycznej, w poszczególnych latach.

JST 2015 r. (zł) 2016 r. (zł) 2017 r. (zł) 2018 r. (zł)
2019 r.  

(plan) (zł)
OGÓŁEM 93,6 93,7 105,4 120,6 130,7

GW 53,9 57,5 76,1 78,4 74,7
GMW 82,6 97,8 99 115,8 116,4

GM 95,4 106,0 125,3 147,5 173,6
MPP 100,4 92,4 104,1 118,1 127,4

Ogółem wydatki per capita przeznaczone z budżetu gminy na działalność 
(wydatki bieżące i inwestycyjne) jednostki/jednostek, które wykonują 
powierzone przez gminę zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury 
fizycznej, w latach 2015–2019 wyniosły odpowiednio 93,6 zł w roku 2015, 
93,7 zł w roku 2016 r., 105,4 zł w roku 2017, 120,6 w roku 2018 oraz 130,7 
w roku 2019 (plan). W roku 2019 (plan) najwyższe wydatki per capita 
zanotowano w GM (173,6 zł), a najniższe w GW (74,7 zł). W przypadku 
GMW oraz GM w latach 2015–2019 odnotowano stały wzrost wydatków 
per capita. 
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2i. Wydatki ogółem na kulturę fizyczną (dział 926) per capita ankie-
towanych jednostek podziale na JST które utworzyły oddzielną 
jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu 
sportu i rekreacji/kultury fizycznej (GZJ) oraz JST, które tej jed-
nostki nie utworzyły (GBJ)

GZJ/GBJ 2015 (zł) 2016 (zł) 2017 (zł) 2018 (zł)

Ogółem 84,5 87,9 97,1 129,4

GZJ 122,2 132,2 143,3 171,2

GBJ 44,8 44,6 49,9 72,1

Infografika nr 16 
Kwota wydatków jednego na mieszkańca na działalność OSiR w latach 2015–2019 (plan) – 
z podziałem na gminy wiejskie (GW), gminy miejsko-wiejskie (GMW), gminy miejskie (GM) 
oraz miasta na prawach powiatu (MPP)

Kwoty per capita przeznaczona z budżetu gminy na działalność (wydatki bieżące
i inwestycyjne) jednostki/jednostek, które wykonują powierzone przez Gminę 

zadania z zakresu sportu  i rekreacji/kultury �zycznej, w poszczególnych latach

2015 2016 2017 2018 2019 (plan)

suma (zł) GW GMW GM MPP

93,6 93,7 105,4 120,6 130,7

53,9 57,5 76,1 78,4 74,7

82,6 97,8 99 115,8 116,4

95,4 106,0 125,3 147,5 173,6

100,4 92,4 104,1 118,1 127,4

Wydatki ogółem na kulturę fizyczną (dział 926) per capita dla JST, które 
utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone 
zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej w latach 2015–2018 
wyniosły odpowiednio: 122,2 zł w roku 2015, 132,2 zł w roku 2016, 
143,3 zł w roku 2017 oraz 171,2 zł w roku 2018. Dla porównania wartości 
te dla JST, które nie utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną wyko-
nującą powierzone zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej 
wynosiły: 44,8 zł w roku 2015, 44,6 zł w roku 2016, 49,9 zł w roku 2017 
oraz 72,1 zł w roku 2018. W latach 2015–2018 w GZJ zanotowano wzrost 
wydatków per capita na kulturę fizyczną o 40,1% natomiast w GBJ wskaź-
nik ten wynosił 60,9%.
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3. Czy gmina posiada dokument strategiczny określający cele i dzia-
łania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców?

Odpowiedź ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

tak 343 20,8 169 16,9 93 21,5 48 29,8 33 56,9

nie 1308 79,2 830 83,1 340 78,5 113 70,2 25 43,1

Z 1651 ankietowanych gmin 343 (20,8%) posiadało dokument strategiczny 
określający cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej miesz-
kańców. Przy czym posiadanie takiego dokumentu deklarowało 16,9% GW, 
21,5% GMW, 29,8% GM oraz 56,9% MPP. 

3a. Gminy posiadające dokument strategiczny określający cele i dzia-
łania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców w podziale 
na JST które utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną wykonu-
jącą powierzone zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej 
(GZJ) oraz JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ)?

Odpowiedź ogółem % GZJ % GBJ %

tak 343 20,8 150 32,8 193 16,2

nie 1308 79,2 308 67,2 1000 83,8

Z 458 gmin, w których utworzona została oddzielna jednostka organiza-
cyjna (np. Ośrodek Sportu i Rekreacji) wykonująca powierzone zadania 
z zakresu sportu, rekreacji oraz kultury fizycznej, 150 (32,8%), posiadało 
dokument strategiczny określający cele i działania na rzecz rozwoju aktyw-
ności fizycznej mieszkańców. W gminach, w których nie została utworzona 
oddzielna jednostka do wykonywania zadań z zakresu sportu, rekreacji 
i kultury fizycznej, posiadanie dokumentu strategicznego określającego 
cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców dekla-
rowały 193 jednostki (16,2%). 

3b. Czy gmina osiągnęła zakładane w tym dokumencie cele na rzecz 
rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców (w przypadku odpo-
wiedzi „tak” w pytaniu 3)?

Odpowiedź ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

tak 124 36,2 55 32,5 31 33,3 25 52,1 13 39,4

częściowo 195 56,9 100 59,2 55 59,1 23 47,9 17 51,5

nie 3 0,9 1 0,6 1 1,1 - - 1 3,0

trudno 
powiedzieć 

21 6,1 13 7,7 6 6,5 - - 2 6,1

Z 343 gmin, które deklarowały posiadanie dokumentu strategicznego okre-
ślający cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkań-
ców, osiągnięcie założonych w nim celów wskazały 124 gminy. Najwyższy 
wskaźnik osiągnięcia tych celów osiągnęły GM (51,1% z gmin deklarujących 
posiadanie dokumenty strategicznego), wśród MPP wskaźnik ten wynosił 
39,4%, w GMW wyniósł on 33,3%, a w GW 32,5%. 
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3c. Osiągnięcie celów zakładanych w dokumencie strategicznym 
w podziale na JST które utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną 
wykonującą powierzone zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury 
fizycznej (GZJ) oraz JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ)?

Odpowiedź ogółem % GZJ % GBJ %

tak 124 36,2 68 45,3 56 29
częściowo 195 56,9 73 48,7 122 63,2
nie 3 0,9 2 1,3 1 0,5
trudno 
powiedzieć 

21 6,1 7 4,7 14 7,3

45,3% ankietowanych GZJ, posiadających dokument strategiczny określa-
jący cele i działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców 
wskazało, że osiągnięto zakładane w tym dokumencie cele na rzecz rozwoju 
aktywności fizycznej mieszkańców. W grupie GBJ, nie posiadających doku-
mentu strategiczny określający cele i działania na rzecz rozwoju aktywności 
fizycznej mieszkańców, 29% ankietowanych stwierdziło, iż gmina osiągnęła 
zakładane w tym dokumencie cele na rzecz rozwoju aktywności fizycznej 
mieszkańców.

4. Które z poniżej wymienionych dyscyplin można obecnie uprawiać 
na obiektach sportowych należących do gminy?

Dyscyplina sportu ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

piłka nożna 1641 99,4 990 99,1 432 99,8 161 100,0 58 100,0

piłka siatkowa 1566 94,9 941 94,2 415 95,8 152 94,4 58 100,0

piła ręczna 1334 80,8 787 78,8 352 81,3 137 85,1 58 100,0

koszykówka 1494 90,5 887 88,8 402 92,8 148 91,9 57 98,3

lekkoatletyka 990 60 548 54,9 271 62,6 119 73,9 52 89,7

hokej na lodzie 71 4,3 10 1 18 4,2 23 14,3 20 34,5

hokej na trawie 101 6,1 48 4,8 27 6,2 14 8,7 12 20,7

pływanie 318 19,3 45 4,5 119 27,5 98 60,9 56 96,6

narciarstwo 52 3,1 23 2,3 12 2,8 6 3,7 11 19,0

łyżwiarstwo szybkie 18 1,1 1 0,1 2 0,5 8 5,0 7 12,1

łyżwiarstwo figurowe 80 4,8 7 0,7 21 4,8 29 18,0 23 39,7

kolarstwo 171 10,4 56 5,6 58 13,4 32 19,9 25 43,1

tenis ziemny 1017 61,6 528 52,9 312 72,1 123 76,4 54 93,1

tenis stołowy 1148 69,5 633 63,4 336 77,6 125 77,6 54 93,1

strzelectwo 139 8,4 42 4,2 54 12,5 26 16,1 17 29,3

łucznictwo 76 4,6 20 2 24 5,5 19 11,8 13 22,4

wioślarstwo 44 2,7 7 0,7 11 2,5 8 5,0 18 31,0

kajakarstwo 146 8,8 43 4,3 49 11,3 28 17,4 26 44,8

wspinaczka 89 5,4 16 1,6 30 6,9 22 13,7 21 36,2

fitness i/lub 
kulturystyka

935 56,6 499 49,9 284 65,6 104 64,6 48 82,8

street workout/
kalistenika

277 16,8 87 8,7 101 23,3 58 36,0 31 53,4

wrotkarstwo/skating 222 13,4 53 5,3 83 19,2 54 33,5 32 55,2

inne 292 17,7 123 12,3 91 21 48 29,8 30 51,7
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Infografika nr 17 
Dyscypliny sportowe, które można uprawiać na obiektach sportowych gminy

Które z poniżej wymienionych dyscyplin można obecnie uprawiać na obiektach 
sportowych należących do Gminy?

piłka nożna piłka siatkowa piłka ręczna koszykówka lekkoatletyka

1 641

99,4% 94,9% 80,8% 90,5% 60%

4,3% 6,1% 19,3% 3,1% 1,1%

4,8% 10,4% 61,6% 69,5% 8,4%

4,6% 2,7% 8,8% 5,4% 56,6%

1 566 1 334 1 494 990

16,8% 13,4% 17,7%

street workout/
kalistenika

wrotkarstwo/
skating inne

277 292222

łyżwiarstwo
�gurowe kolarstwo tenis ziemny tenis stołowy strzelectwo

1 017 1 14880 171 139

hokej na lodzie hokej na trawie pływanie narciarstwo
łyżwiarstwo

szybkie

71 101 318 52
18

łucznictwo wioślarstwo kajakarstwo wspinaczka
�tness i/lub
kulturystyka

93576 44 89146

W ankietowanych gminach jako dyscypliny, które można uprawiać na obiek-
tach należących do gmin wskazywano min. piłkę nożną 99,4%, piłkę 
siatkową 94,9%, koszykówkę 90,5%, piłkę ręczną 80,8%, tenis stołowy 
69,5% oraz tenis ziemny 61,6%. W kategorii inne ankietowani wskazali 
m.in. karate 16,1%, badminton 14,4%, judo 9,9%, zapasy 8,4%, boks 7,2%.
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4a. Które z poniżej wymienionych dyscyplin można obecnie uprawiać 
na obiektach sportowych należących do gminy, w podziale na JST 
które utworzyły oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą 
powierzone zadania z zakresu sportu i rekreacji/kultury fizycznej 
(GZJ) oraz JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ).

Dyscyplina sportu ogółem % GZJ % GBJ %

piłka nożna 1641 99,4 457 99,8 1184 99,2

piłka siatkowa 1566 94,9 441 96,3 1125 94,3

piła ręczna 1334 80,8 392 85,6 942 79,0

koszykówka 1494 90,5 427 93,2 1067 89,4

lekkoatletyka 990 60 322 70,3 668 56,0

hokej na lodzie 71 4,3 54 11,8 17 1,4

hokej na trawie 101 6,1 48 10,5 53 4,4

Pływanie 318 19,3 250 54,6 68 5,7

narciarstwo 52 3,1 29 6,3 23 1,9

łyżwiarstwo szybkie 18 1,1 14 3,1 4 0,3

łyżwiarstwo figurowe 80 4,8 64 14,0 16 1,3

Kolarstwo 171 10,4 90 19,7 81 6,8

tenis ziemny 1017 61,6 357 77,9 660 55,3

tenis stołowy 1148 69,5 374 81,7 774 64,9

strzelectwo 139 8,4 78 17,0 61 5,1

Łucznictwo 76 4,6 53 11,6 23 1,9

wioślarstwo 44 2,7 34 7,4 10 0,8

kajakarstwo 146 8,8 87 19,0 59 4,9

wspinaczka 89 5,4 60 13,1 29 2,4

fitness i/lub 
kulturystyka

935 56,6 331 72,3 604 50,6

street workout/
kalistenika

277 16,8 153 33,4 124 10,4

wrotkarstwo/skating 222 13,4 135 29,5 87 7,3

inne 292 17,7 143 31,2 149 12,5

Zgodnie z wynikami ankiety w gminach, które utworzyły oddzielną jed-
nostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu sportu 
i rekreacji/kultury fizycznej istnieje, istnieje większa różnorodność 
w dostępności obiektów sportowych. Największe różnice występują 
w przypadku dyscyplin takich jak: pływanie (54,6% GZJ wskazało, możli-
wość uprawiania tej dyscypliny na terenie gminy, takiej samej odpowiedzi 
udzieliło 5,7% GBJ), street workout/kalistenika (GZJ 33,4%, GBJ 10,4%) 
oraz tenis ziemny (GZJ 77,9%, GBJ 55,3%).
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5.  Czy Państwa zdaniem oferta sportowo-rekreacyjna gminy spełnia 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców?

Odpowiedź ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

tak 383 23,2 211 21,1 105 24,2 43 26,7 24 41,4

tak, ale nie 
wszystkie

1032 62,5 610 61,1 284 65,6 106 65,8 32 55,2

nie 52 3,1 42 4,2 7 1,6 3 1,9 - -

trudno 
powiedzieć 

184 11,1 136 13,6 37 8,6 9 5,6 2 3,4

Spośród 1651 ankietowanych JST 383 (23,2%) wskazało, że oferta spor-
towo-rekreacyjna gminy spełnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców, 
w odniesieniu do rodzaju gminy wskaźnik ten wyglądał następująco: 
GW 21,1%, GMW, 24,2%, GM 26,7%, MPP 41,4%. Po zsumowaniu odpo-
wiedzi tak oraz tak, ale nie wszystkie dla poszczególnych gmin uzyskamy 
następujące wyniki: GW 82,2%, GMW 89,8%, GM 92,5%, MPP 96,6%. 

5a. Spełnianie przez ofertę sportowo-rekreacyjną gminy potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców w podziale na JST które utworzyły 
oddzielną jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone zadania 
z zakresu sportu  i rekreacji/kultury fizycznej (GZJ) oraz JST, które 
tej jednostki nie utworzyły (GBJ)?

Odpowiedź Ogółem % GZJ % GBJ %

tak 383 23,2 142 31,0 241 20,2

tak, ale nie 
wszystkie

1032 62,5 295 64,4 737 61,8

nie 52 3,1 5 1,1 47 3,9

trudno 
powiedzieć 

184 11,1 16 3,5 168 14,1

Infografika nr 18 
Spełnianie przez ofertę sportowo-rekreacyjną gminy potrzeb i oczekiwań mieszkańców 
w podziale na JST, które utworzyły OSiR (GZJ) oraz JST, które tej jednostki nie utworzyły (GBJ)

Spełnianie przez ofertę sportowo-rekreacyjną gminy potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców w podziale na JST które utworzyły oddzielną jednostkę 

organizacyjną wykonującą powierzone zadania z zakresu sportu 
i rekreacji/kultury �zycznej (GZJ) oraz  JST, które tej jednostki nie utworzyły 

(GBJ)?

tak – 383
nie – 52 w tym:

GZJ – 142
GBJ – 241

tak, ale nie
wszystkie – 1 032
w tym:
GZJ – 295
GBJ – 737

w tym:
GZJ – 5

GBJ – 47

trudno powiedzieć – 184
w tym: GZJ – 16, GBJ – 168
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Spośród 458 gmin, w których utworzona została oddzielna jednostka 
organizacyjna (np. Ośrodek Sportu i Rekreacji) wykonująca powierzone 
zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz kultury fizycznej, 142 ankie-
towanych (31%) deklarowało, że oferta sportowo-rekreacyjna gminy 
spełnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Wśród 1193 gmin, które nie 
utworzyły oddzielnych jednostek wykonujących zadania z zakresu sportu, 
rekreacji i kultury fizycznej 241 (20,2%) zadeklarowało że oferta sportowo-
-rekreacyjna gminy spełnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Odsetek 
ankietowanych którzy ocenili, że oferta sportowo-rekreacyjna gminy 
spełnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców w całości lub częściowo dla 
jednostek, w których została powołana oddzielna jednostka organizacyjna 
wykonująca zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz kultury fizycznej 
wyniósł 95,4%, dla pozostałych jednostek wskaźnik ten wyniósł 82,0%. 
W ramach badania 52 gminy (3,1%) wskazały, iż oferta sportowo-rekre-
acyjna gminy nie spełnia potrzeb i oczekiwań mieszkańców, w tym taką 
odpowiedź wskazało 42 GW, 7 GMW oraz 3 GM. W wymienionej grupie 5 
jednostek (9,6%) posiadało jednostkę organizacyjną, która wykonuje 
powierzone zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz kultury fizycznej.

6.  W jakich obszarach oferta sportowo-rekreacyjna gminy wymaga 
poprawy/rozszerzenia?

Odpowiedź ogółem % GW % GMW % GM % MPP %

wymaga 
rozszerzenia 
pod względem 
różnorodności

847 51,3 539 54.0 213 49,2 74 46,0 21 36,2

wymaga poprawy 
pod względem 
infrastruktury

1183 71,7 678 67,9 325 75,1 130 80,7 50 86,2

wymaga 
dostosowania 
do potrzeb seniorów 
(osób powyżej 60 
roku życia)

552 33,4 369 36,9 125 28,9 46 28,6 12 20,7

wymaga 
dostosowania 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

573 34,7 318 31,8 168 38,8 66 41,0 21 36,2

nie wymaga 
poprawy/ 
rozszerzenia

137 8,3 84 8,4 36 8,3 12 7,5 5 8,6

inne 42 2,5 26 2,6 10 2,3 5 3,1 1 1,7

Jako główny obszar do poprawy ankietowani wskazywali problemy 
z infrastrukturą sportową 71,7%, przy czym wskaźnik ten jest najwyższy 
wśród GM 82,2%, a najniższy wśród GW 67,9%. Konieczność rozszerzenia 
oferty sportowej jako problem wskazało 51,3% ankietowanych. Problem 
dostosowania oferty sportowej do potrzeb osób powyżej 60. roku życia 
oraz osób niepełnosprawnych podniosło odpowiednio 33,4% oraz 34,7% 
ankietowanych. 
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6.4.  Wykaz aktów prawnych podmiotów dotyczących 
kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 
ze zm.).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 712, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 351, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1186, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843).

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, ze zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.  U. z 2019 r. poz. 1718).

11. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. 
w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych 
z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu 
(Dz. U. Nr 56, poz. 463).
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6.5.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Minister Sportu 
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej
10. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
11. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
12. Prezydenci/burmistrzowie/wójtowie
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6.6.  Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, tel. +48 22 244 32 64, fax. +48 22 244 32 55
www.gov.pl/sport

MINISTER SPORTU
Danuta Dmowska-Andrzejuk

         DKN-WK.0800.5.2019

      Warszawa, dnia       kwietnia 2020 r.

Pan
Marian Banaś
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,

działając na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy a dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1 przedstawiam stanowisko do informacji o wynikach kontroli z dnia 2 kwietnia 2020 r. 
nr KNO.430.009.2019, pn. „Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji” (P/19/026):

Minister Sportu nie podziela stanowiska sformułowanego w ww. informacji o wynikach 
kontroli, na str. 26 w rozdziale 5 „WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI, 
5.1. PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII WSPARCIA SPORTU 
I REKREACJI, 5.1.1 PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII WSPARCIA 
SPORTU I REKREACJI PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI, Przyznanie przez 
Ministra dofinansowania podmiotowi, który powinien być wykluczony” o treści: „Pomimo 
stwierdzenia przez Ministra w wystąpieniu pokontrolnym MSiT z dnia 15 stycznia 2019 r. 
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania części dotacji udzielonej na wsparcie zajęć 
sportowych dla uczniów z FZSdU w wysokości 8,7 tys. zł, beneficjentowi „Sport Life” Fundacja 
Promocji i Rozwoju Sportu z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundacja „Sport Life”) przyznano 
dwie kolejne dotacje celowe w łącznej kwocie 350 tys. zł. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 16 tego 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania 
środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, umowy na dofinansowanie z FZSdU 
zawierały klauzulę o zakazie ubiegania się o dofinansowanie z FZSdU przez okres dwóch lat 
w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem. Dwuletni zakaz ubiegania 
się o dotację z Funduszu, sformułowano również w § 8 ust. 7 umowy z Fundacją „Sport Life”.

Minister Sportu przyznając dofinansowanie organizacjom wyłonionym na podstawie 
obowiązującego prawa oraz procedur nie złamał obowiązujących przepisów. NIK pominęła 
w ww. dokumencie istotny fakt dotyczący istnienia w rozporządzeniu Ministra Sportu 
i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów2 przepisów przeciwstawnych, których niejasność interpretacyjna 
determinowała działanie zakwalifikowane przez Izbę jako nieprawidłowość. W informacji 
przedstawionej przez NIK nie wskazano na rozbieżności dwóch zapisów rozporządzenia 

1 Dalej: „NIK”.
2 Dz. U. poz. 2222, dalej: „rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów”.
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w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów3 dotyczących 
postępowania w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 
Przedmiotowa rozbieżność polegała na tym, że w § 8 ust. 1 pkt 16 ww. rozporządzenia zapisano 
obowiązek dotyczący zawarcia w umowie dotacyjnej klauzuli o zakazie ubiegania się o 
dofinansowanie z FZSdU przez okres 2 lat w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z 
przeznaczeniem. Natomiast w § 8 ust. 2 tego samego rozporządzenia figuruje regulacja 
nadrzędna, odnosząca się bezpośrednio do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych4 określających postepowanie w sytuacjach stwierdzenia 
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, wykluczająca stosowanie ww. zakazu.

Kolegium NIK w uzasadnieniu do uchwały nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r., w sprawie 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, podzieliła wątpliwości Ministra Sportu, co do 
zgodności rozwiązań przyjętych w § 8 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie przekazywania 
środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z zakresem upoważnienia ustawowego 
stanowiącego podstawę do wydania tego aktu wykonawczego oraz z przepisami ustawy 
o finansach publicznych. Jednoznacznie w uchwale stwierdzono, że upoważnienie do wydania 
przedmiotowego rozporządzenia, nie zawiera umocowania do przyjęcia odmiennych, niż 
w ustawie o finansach publicznych, sankcji za wykorzystanie dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem. Co więcej, Kolegium NIK stwierdziło również, że Minister Sportu nie może 
bez wyraźnego umocowania ustawowego przyjmować regulacji wykonawczych 
wykraczających poza przepisy ustawowe (w tym przypadku w zakresie sankcji za 
wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem).

Niezależnie od powyższego, w obowiązującym porządku prawnym akt wykonawczy 
(rozporządzenie) opierający się na regulacjach ustawowych (w tym przypadku w zakresie 
finansów publicznych) nie powinien wykraczać poza przepisy w nich sformułowane 
(np. stosować dodatkowe sankcje lub wymogi niezgodne z ustawą, która w sposób generalny 
reguluje sprawy finansów publicznych). Taka sytuacja rodzi wątpliwości interpretacyjne 
(co miało miejsce) oraz stanowi sprzeczność z zapisami samej ustawy o finansach publicznych 
(co potwierdziła również NIK w uchwale z 22 stycznia 2020 r. Kolegium NIK w sprawie 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie fakt, iż dotychczas (w trakcie 
ostatnich lat) nie wystąpiła podobna sytuacja, w ocenie Ministra Sportu, w przedmiotowej 
sprawie należało zastosować § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przekazywania środków 
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów odsyłający bezpośrednio do przepisów ustawy 
o finansach publicznych, jako wyznacznik postępowania w tym zakresie. Podpisując 
umowy dotacyjne z Fundacją „Sport Life” kierowano się szeroko rozumianym interesem 
publicznym (zajęcia sportowe realizowane były przez Fundację dla ponad 2 tys. dzieci 
i młodzieży szkolnej). Istotne w sprawie jest także to, że zawarte umowy zostały prawidłowo 
rozliczone, a przyznane dotacje wykorzystano w pełnym zakresie.

Analizując dostępne orzecznictwo, można wskazać także na rozstrzygnięcie, które miało 
miejsce w podobnej sytuacji na gruncie samorządu terytorialnego. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia 29 września 2010 r. (sygn. KOC/4333/In/10) nie 
podzieliło zdania m.st. Warszawy, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem można stosować trzyletnią karę – wyłączenie z ubiegania się o dotacje. 
Cytując opisywaną ww. decyzję: „Prezydent m.st. dokonał niewłaściwej interpretacji art. 113 

3 Dalej: „FZSdU”.
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm., dalej: „ustawa o finansach publicznych”.
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ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych. (...) przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nie przewidują sankcji w postaci 
wykluczenia prawa otrzymywania dotacji przez określony okres w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowego wykorzystania dotacji”.

Mając powyższe na względzie, celem ujednolicenia zapisów i eliminacji oczywistych 
sprzeczności, Minister Sportu i Turystyki jeszcze w trakcie trwania procedury kontroli NIK 
podjął niezwłoczne działania legislacyjne (w dniu 7 października 2019 r. projekt umieszczono 
w planie legislacyjnym Ministra Sportu i Turystyki) w celu unifikacji zapisów aktów 
wykonawczych, dostosowując je do regulacji ustawy o finansach publicznych. Projekt 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i został przekazany 
do Rządowego Centrum Legislacji celem dalszego procedowania. W przygotowanym 
projekcie skreślono zapis mówiący o zakazie ubiegania się o dofinansowanie z FZSdU 
przez okres 2 lat w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto, w odniesieniu do sformułowanego w informacji o wynikach kontroli wniosku 
pokontrolnego, dotyczącego pełniejszego uwzględniania działań podejmowanych na rzecz 
rozwoju kultury fizycznej w jednostkach samorządu terytorialnego, pragnę poinformować, 
że przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentów strategicznych Ministra ww. wniosek zostanie 
uwzględniony w pracach nad nowym dokumentem strategicznym w obszarze sportu na okres 
po 2020 r., w zakresie na który pozwalają przepisy prawa dot. planowania strategicznego oraz 
fakt, że ten dokument będzie realizowany i wdrażany przez rząd.

Z poważaniem,

Danuta Dmowska-Andrzejuk
        /-/

   podpisano certyfikatem kwalifikowanym
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6.7.  Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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