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Aktualizacja PRS 2020

Aktywność fizyczna

DI PRS 2020

FRKF

FZSdU

HBSC

Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 wprowadzona uchwałą
nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji
Programu Rozwoju Sportu do roku 20201. Uchwała weszła w życie z dniem
2 października 2019 r. i zastąpiła Program Rozwoju Sportu do roku 2020
z 2015 r.
Podejmowanie wysiłku fizycznego o charakterze umiarkowanym lub
intensywnym, bez względu na cel lub motywację podejmowania tego wysiłku.
Aktywność fizyczna obejmuje wyczynowe lub rekreacyjne uprawianie
sportu oraz inne zachowania, np. taniec czy praca w domu i ogrodzie. Pojęcie
stosowane w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji
Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prozdrowotnego aspektu
aktywności fizycznej, składające się na koncepcję HEPA (ang. health-enhancing
physical activity, prozdrowotna aktywność fizyczna lub aktywność fizyczna
pozytywnie wpływająca na zdrowie).
Dokument Implementacyjny do Programu Rozwoju Sportu do roku 20202.
Dokument przyjęty przez Ministra Sportu i Turystyki w maju 2016 r.,
zaktualizowany w grudniu 2017 r. oraz w grudniu 2019 r.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – państwowy fundusz celowy utworzony
na podstawie art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych3.
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
społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania
określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.
Dysponentem FRKF jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów – państwowy fundusz celowy
utworzony na podstawie art. 133 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi4. 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.

Międzynarodowe badania Health Behaviour in School-aged Children
realizowane w Polsce przez polskiego operatora badań, tj. Instytut Matki
i Dziecka. Badania HBSC wykonywane są co cztery lata w 49 krajach, w tym
w Polsce od 1990 r.

1
2

4

3
4

M.P. poz. 905.
https://www.msit.gov.pl/pl/sport/badania-i-analizy/dokumenty-strategiczne/7563,Dokumentystrategiczne.html
Dz. U. z 2019 r. poz. 847, ze zm., dalej: „ustawa o grach hazardowych”.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm., dalej: „ustawa o wychowaniu w trzeźwości”.

Instytut Sportu
lub IS-PIB
Jst

Minister
MSiT, Ministerstwo

Prawo budowlane
Prawo zamówień
publicznych
Program SKS
PRS 2020

Pzs
Sport powszechny
(sport
dla wszystkich)

Środki publiczne
Ustawa
o działalności
pożytku publicznego
Ustawa o NIK
Ustawa o sporcie
WHO
Wskaźnik
kontekstowy
Zajęcia SKS

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Jednostka samorządu terytorialnego.

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

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Od 15 listopada 2019 r. Ministerstwo Sportu.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane5.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6.
Program Szkolny Klub Sportowy ogłoszony przez Ministra.

Program Rozwoju Sportu do roku 2020 – program przyjęty uchwałą nr 150
Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu
Rozwoju Sportu do roku 2020"7. Jest to dokument o charakterze strategicznym, wyznaczający w sposób ramowy cele, priorytety i kierunki interwencji
w obszarze sportu.
Polski związek sportowy.

Rodzaj sportu określony obowiązującymi regułami sportowymi, uprawiany
w celu utrzymania sprawności fizycznej, zdrowia psychicznego i dobrego
samopoczucia, związany (choć niekoniecznie) z uczestnictwem w imprezach
sportowych nastawionych najczęściej na masowe uczestnictwo. Sport uprawiany niezawodowo (amatorsko, rekreacyjnie). Zwany jest również: sportem
rekreacyjnym, sportem masowym, sportem amatorskim.

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych8.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie9.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie11.

World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia.

Wskaźnik, którego zadaniem jest zobrazowanie ogólnego poziomu rozwoju
poszczególnych obszarów działań oraz tendencji rozwojowych w ramach tych
obszarów działań.
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach Programu SKS.

5
6
7
8
9
10
11

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.
M.P. poz. 989.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, ze zm.
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy realizacja programów
Ministra Sportu i Turystyki
wpłynęła na wzrost
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy prawidłowo
przygotowano i
realizowano programy
dotyczące rozwoju
aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży?
2. Czy osiągnięto
zaplanowane efekty
programów dotyczących
rozwoju aktywności
fizycznej dzieci
i młodzieży?
3. Czy realizacja programów
inwestycyjnych Ministra
Sportu i Turystyki
skutecznie wspierała
rozwój aktywności
fizycznej dzieci
i młodzieży?
Jednostki kontrolowane
Ministerstwo Sportu
(wcześniej Ministerstwo
Sportu i Turystyki),
Instytut Sportu – Państwowy
Instytut Badawczy,
dwa polskie związki
sportowe,
sześć stowarzyszeń kultury
fizycznej,
dwie fundacje,
osiem gmin,
osiem szkół publicznych.
Jednostki objęte
badaniem
kwestionariuszowym
Szkoły podstawowe
publiczne oraz
stowarzyszenia kultury
fizycznej objęte kontrolą
(uczniowie i nauczyciele)
Okres objęty kontrolą
2016–2019 (do czasu
zakończenia kontroli)
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Zgodnie z art. 68 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.12, władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

W PRS 2020 wskazano, że aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości
jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom
rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa
szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu
okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu
ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Badanie aktywności fizycznej przeprowadzone w 2013 r. na zlecenie Ministra (raport Instytutu Matki i Dziecka z 2014 r.)13 na grupie dzieci i młodzieży potwierdza, że większość nie spełniała zaleceń WHO dotyczących
minimalnego poziomu aktywności fizycznej – aktywność umiarkowaną
(MVPA) co najmniej 60 minut dziennie przez siedem dni w tygodniu osiągało tylko 21,5% dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat (28,5% chłopców,
15,2% dziewcząt). Odsetek ten zmniejszał się z wiekiem – od 28,4% w wieku
11–12 lat do 13,5% w wieku 15–17 lat. Aktywność fizyczną polskich dzieci
do rówieśników z pozostałych krajów objętych badaniami HBSC z 2013 r.
w oparciu o wymogi WHO, plasowały Polskę dla dzieci w wieku 11, 13
i 15 lat na 12 pozycji na 42 analizowane kraje14.

Zgodnie z badaniem Głównego Urzędu Statystycznego15 w 2016 r.
18% dzieci wieku 10–14 lat (w 2012 r. 22%) oraz 29% młodzieży w wieku
15–19 lat (w 2012 r. 32%) nie uczestniczyło w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W porównaniu do poprzedniego badania z 2012 r. nastąpiła
nieznaczna poprawa w ww. grupach (od 3 do 4 punktów procentowych),
ponieważ zmniejszył się odsetek dzieci i młodzieży nie uczestniczących
w zajęciach. Ponadto zgodnie z badaniem z 2016 r. 27% dzieci i 28% młodzieży wskazało, że nie ma zainteresowania, chęci uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub preferuje wypoczynek bierny.
Kontrolą objęto finansowane przez Ministra programy i zadania dotyczące rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, tj. Program Sport
Wszystkich Dzieci, Program Szkolny Klub Sportowy, Program Klub, Program
powszechnej nauki pływania Umiem Pływać, zadania dotyczące realizacji
zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych oraz realizacji zajęć sportowych dla uczniów z elementami
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

12 Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.
13 https://www.gov.pl/web/sport/aktywnosc-fizyczna-dzieci-i-mlodziezy
14 https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/healthbehaviour-in-school-aged-children-hbsc/hbsc-international-reports/growing-up-unequal.-hbsc2016-study-20132014-survey; str. 135–138.
15 Raport pn. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r. (https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekreacjiruchowej-w-2016-r-,4,3.html).

2. OCENA OGÓLNA
Minister Sportu i Turystyki w latach 2016–2019 (do zakończenia kontroli) prawidłowo realizował programy i zadania dotyczące rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Na programy i zadania w latach 2016–2018 przeznaczył
415,3 mln zł, co stanowiło 78% wydatków na sport powszechny. Efektem ich
realizacji było uczestnictwo w różnych formach aktywności sportowej 4 mln
dzieci i młodzieży. NIK pozytywnie ocenia zwiększenie przez Ministra w latach
2016–2018 o 97,3% środków publicznych na realizację programów i zadań
dotyczących rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, z 91,6 mln zł
do 180,7 mln zł. Wpłynęło to na wzrost liczby dzieci i młodzieży objętych przez
Ministra wsparciem, tj. o 32,5%, z 1,17 mln do 1,55 mln, jednakże zwiększenie
to nie było współmierne do wzrostu finansowania programów i zadań. Realizacja przez Ministra programów i zadań nie wpłynęła jednak na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Pomimo udzielonego wsparcia zmalał
odsetek młodych ludzi (w wieku 11–17 lat) podejmujących aktywność fizyczną
w wymiarze zgodnym z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

Programy i zadania
Ministra nie wpłynęły
na wzrost aktywności
fizycznej dzieci
i młodzieży w Polsce

Realizowane przez Ministra programy i zadania nie przełożyły się na zakładany
wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat w Programie
Rozwoju Sportu do roku 2020, przy czym NIK podziela pogląd Ministra, że istotny
wpływ na obniżenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży mają czynniki
cywilizacyjne, w tym rozwój technologii cyfrowych. W badanym okresie zmalał odsetek dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat, jaki i w wieku 15–17 lat,
podejmujących aktywność w wymiarze zgodnym z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, tj. co najmniej 60 minut dziennie przez siedem dni
w tygodniu. Wzrósł jedynie odsetek dziewcząt w wieku lat 11–17 podejmujących aktywność fizyczną16. Niski poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży uczestniczących i nieuczestniczących w Programie SKS, podejmujących
aktywność w wymiarze zgodnym z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
potwierdzają również wyniki ewaluacji Programu SKS oraz przeprowadzonego
przez NIK badania kwestionariuszowego dzieci i młodzieży.

Przeprowadzona w 2018 r. ewaluacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020
potwierdziła, że część strategicznych wskaźników pozostawała poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania interwencji tego programu. W wyniku
aktualizacji programu w 2019 r. wskaźniki 9 i 11 (dotyczące aktywności fizycznej) zostały obniżone do wartości bazowej z 2013 r., wskaźniki
20 i 21 (dotyczące szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej) usunięto,
a 12 (dotyczący aktywności fizycznej) zmieniono na kontekstowy. Zmiana
i usunięcie wskaźników wynikały z wcześniejszego, niewłaściwego ich zaprojektowania przez Ministra. Ponadto w Dokumencie Implementacyjnym
Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 Minister nie określił planowanych
wartości mierników narzędzi na lata 2018-2020, które przyjął tylko na 2019–
–2020 r. i to dopiero w grudniu 2019 r.17.
Minister w przygotowywanych programach i zadaniach dotyczących rozwoju
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży nie określił mierzalnych celów, mierników realizacji celów ani narzędzi do pomiaru wzrostu lub poprawy aktywności fizycznej, w tym w odniesieniu do wydatkowanych środków publicznych. Tylko w części programów i zadań przewidział coroczną ewaluację,

16 Minister zrealizował tylko jeden zaplanowany w Programie Rozwoju Sportu do roku 2020
wskaźnik dotyczący aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (wskaźnik 10, dotyczący odsetka
aktywności fizycznej dziewcząt w wieku 11–17 lat w wymiarze zgodnym z wytycznymi
Światowej Organizacji Zdrowia). Natomiast nie zrealizował wskaźników 9 i 11, dotyczących
odsetka aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat oraz w wieku 15–17 lat
zgodnie z ww. wytycznymi, które w 2018 r. w stosunku do wartości bazowej w 2013 r. spadły
odpowiednio: z 21,5% do 15,6% (o 5,9 punktów procentowych) oraz z 13,5% do 11,15% (o 2,35
punktów procentowych).
17 Po zakończeniu czynności kontrolnych NIK.
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pozwalającą na ocenę rozwoju aktywności fizycznej. W konsekwencji Minister nie dokonywał pełnej oceny, które z realizowanych programów i zadań
wpłynęły na wzrost lub poprawę aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Tym
samym nie miał wiedzy, które z programów warto kontynuować, w odróżnieniu od przedsięwzięć nieprzynoszących efektów i wymagających korekty
lub zakończenia, tak by środki lokować w programy, które wpływają realnie
na poprawę aktywności fizycznej.
Zdaniem NIK współpraca Ministra z Ministrem Edukacji Narodowej w zakresie rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym nie była
wystarczająca. Dotyczyła przede wszystkim opiniowania przez Ministra zmian
w przepisach oświatowych, natomiast w zbyt małym stopniu inicjowała działania mające na celu wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Skontrolowane polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej
i fundacje na ogół prawidłowo realizowały zlecone przez Ministra zadania,
przy czym cztery podmioty nieterminowo zwróciły niewykorzystane dotacje
w łącznej kwocie 370,5 tys. zł.

NIK pozytywnie ocenia wprowadzenie w latach 2016–2018 nowych programów Szkolny Klub Sportowy i Klub, w których uczestniczyło coraz więcej dzieci,
szkół podstawowych, gmin i klubów sportowych. NIK zauważa jednak, że Minister nie określił zasad postępowania w razie zaistnienia wypadków na zajęciach SKS, a Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy nie doprowadził do stworzenia zaplanowanej aplikacji mobilnej na telefony komórkowe dla
dzieci i ich rodziców. Ponadto elektroniczny dziennik zajęć SKS nie pozwalał
na pełną weryfikację przebiegu zajęć, w tym czasu i harmonogramu, oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczestników dotyczących zgody na udział
dzieci w zajęciach oraz potwierdzenia rozliczenia zajęć przez dyrektorów szkół.
NIK pozytywnie ocenia działania Ministra w zakresie budowy systemu identyfikacji talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży polegające na wprowadzeniu w 2017 r. portalu Narodowa Baza Talentów oraz w 2019 r. Programu
Skaut. W portalu w latach 2018–2019 (do zakończenia czynności kontrolnych)
nie wprowadzono jednak wszystkich zakładanych funkcjonalności m.in. wyszukiwania talentów sportowych, co zdaniem NIK utrudniało proces identyfikacji talentów.
Realizowane przez Ministra programy inwestycyjne skutecznie wspierały rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz przyczyniły się do poprawy
szkolnej bazy sportowej. Efektem wsparcia w kwocie 466,6 mln zł było wybudowanie i przebudowanie w latach 2016–2018 1080 oraz modernizacja
131 obiektów sportowych w 986 szkołach w Polsce. Gminy prawidłowo zrealizowały zadania inwestycyjne dotyczące szkolnych obiektów sportowych.
Szkoły zapewniły bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów
sportowych, przy czym w dwóch z ośmiu skontrolowanych szkół nie zapewniono bezpiecznego korzystania z obiektów, a w jednej obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów.
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Dokumentem strategicznym określającym w latach 2016–2020 cele, priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie rozwoju sportu jest PRS 2020.
W programie tym założono cele, priorytety oraz kierunki interwencji dotyczące aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. W ramach Celu szczegółowego 1 Zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania
aktywności fizycznej na każdym etapie życia, przyjęto Priorytet 1.1. Kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, w którym wskazano m.in., że regularne
podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja właściwemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży, a także może pełnić pomocniczą rolę
w nawiązywaniu relacji społecznych oraz przeciwdziałaniu zjawiskom
patologicznym. W ramach ww. priorytetu określono cztery kierunki interwencji. 								
[str. 41–42]

W PRS 2020 zaplanowano cztery strategiczne wskaźniki dotyczące rozwoju
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dwa dotyczące rozwoju szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:
− wskaźnik 9 Odsetek dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat podejmujących
aktywność fizyczną18 w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO; wartość
bazowa 21,5% (2013 r.), wartość docelowa 27% (2020 r.);
− wskaźnik 10 Odsetek dziewcząt w wieku 11–17 lat podejmujących aktywność fizyczną19 w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO w stosunku
do analogicznego odsetka chłopców (chłopcy=100); wartość bazowa
53,3% (2013 r.), wartość docelowa 60% (2020 r.);
− wskaźnik 11 Odsetek młodzieży w wieku 15–17 lat podejmujących aktywność fizyczną20 w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO; wartość bazowa 13,5% (2013 r.), wartość docelowa 16% (2020 r.);
− wskaźnik 12 Odsetek uczniów w wieku 11–17 lat uczestniczących
we wszystkich lub prawie wszystkich lekcjach wychowania fizycznego;
wartość bazowa 73,8% (2013 r.), wartość docelowa 78% (2020 r.);
− wskaźnik 20 Odsetek szkół mających dostęp do sali gimnastycznej;
wartość bazowa 74,7% (2012 r.), wartość docelowa 80% (2020 r.);
− wskaźnik 21 Odsetek szkół mających dostęp do jakiegokolwiek boiska lub
urządzenia sportowego; wartość bazowa 75,9% (2012 r.), wartość docelowa 80% (2020 r.). 					
[str. 42]
Realizowane przez Ministra działania, programy i zadania nie zapewniły
osiągnięcia wszystkich zakładanych wskaźników w PRS 2020. Ze sporządzonego na zlecenie Ministra raportu przez Instytut Matki i Dziecka21

Program Rozwoju Sportu
do roku 2020

Strategiczne wskaźniki
PRS 2020

Wykonanie jednego
z sześciu wskaźników
PRS 2020

18 W czasie wolnym.
19 Z uwzględnieniem szkolnych zajęć wychowania fizycznego.

20 Z uwzględnieniem szkolnych zajęć wychowania fizycznego.
21 Instytut Matki i Dziecka na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w 2013 r. przeprowadził badanie
aktywności fizycznej młodzieży szkolnej w wieku 9–17 lat (https://www.msit.gov.pl/pl/sport/
badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-dzie/576,Aktywnosc-fizyczna-dzieci-i-mlodziezy.html).
W 2018 r. przeprowadził badanie aktualnej oceny aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku
3–19 lat w Polsce na podstawie wyników badań Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)
dla dzieci w wieku 8 lat oraz według protokołu HBSC dla dzieci w wieku 11–17 lat (https://www.
gov.pl/documents/292437/436728/Aktualna_ocena_poziomu_aktywno%C5%9Bci_fizycznej_
dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy_w_wieku_3–19_lat_w_Polsce__Raport_IMD_2018v4.pdf/
a65046d0-25b6-ec63-336e-61e4cf98b86f), dalej: „badanie HBSC w 2018 r.”.
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Spadek wskaźników
dotyczących aktywności
fizycznej

Wskaźniki PRS 2020
nie pozwalały Ministrowi
na pełną ocenę rozwoju
aktywności fizycznej

Wykreślenie
wskaźników
z PRS 2020

Ewaluacja PRS 2020
potwierdziła niewłaściwy
dobór wskaźników

Nieokreślenie
w DI PRS 2020 wartości
mierników narzędzi
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pn. Aktualna ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku
3–19 lat w Polsce22 wynika, że w 2018 r. uzyskano tylko jeden zakładany
strategiczny wskaźnik realizacji PRS 2020, tj. wskaźnik 10, który wynosił
72,9%, przy zakładanej 60% wartości docelowej na 2020 r.
[str. 43]

Niepokojący jest spadek w 2018 r., w stosunku do przyjętej w PRS 2020
wartości bazowej w 2013 r. wskaźników 9 i 11, dotyczących odpowiednio
odsetka dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat oraz w wieku 15–17 lat podejmujących aktywność fizyczną w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO,
tj. co najmniej 60 minut dziennie przez siedem dni w tygodniu. Wartość
wskaźnika 9 zmniejszyła się z 21,5% do 15,6%, tj. o 5,9 punktów procentowych, a wskaźnika 11 z 13,5% do 11,15%, tj. o 2,35 punktów procentowych.
NIK podziela także pogląd Ministra, że istotny wpływ na obniżenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży mają czynniki cywilizacyjne m.in. rozwój
technologii cyfrowych (spędzanie przez dzieci i młodzież większej ilości
czasu przed komputerem, ze smartfonem i tabletem). 		
[str. 43]

Zdaniem NIK strategiczne wskaźniki realizacji PRS 2020 dotyczące rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (9, 10, 11, 12) oraz rozwoju
szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (20, 21) nie pozwalały Ministrowi w pełni ocenić rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz
rozwoju szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W obowiązującej
od 2 października 2019 r. Aktualizacji PRS 2020 obniżono wartości docelowe dla wskaźników 9 (na 21,5%) i 11 (na 13,5%), tj. do wartości bazowej z 2013 r., natomiast wskaźnik 12 zmieniono na wskaźnik kontekstowy
(wskaźnik 6). Minister wyjaśnił, że w ww. aktualizacji obniżono wartości
docelowe wskaźników 9 i 11, ponieważ aktualne wyniki badań wskazują,
że nie będzie możliwe osiągnięcie wartości planowanych w 2015 r. w trakcie
prac nad PRS 2020. Zdaniem NIK zmiana wartości wskaźników wynikała
z niewłaściwego ich zaprojektowania przez Ministra na etapie przygotowania PRS 2020, uchwalonego w 2015 r. przez Radę Ministrów. [str. 43–44]

Minister odstąpił od monitorowania realizacji strategicznych wskaźników
PRS 2020 dotyczących rozwoju szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tj. 20 i 21, pomimo że w latach 2016–2018 na szkolne zadania inwestycyjne udzielił dotacji w kwocie 711,5 mln zł (wydatkowano 466,6 mln zł).
W Aktualizacji PRS 2020 wskaźniki 20 i 21 wykreślono. Zdaniem NIK
wykreślenie wskaźników wynikało z niewłaściwego zaprojektowania
ich przez Ministra na etapie przygotowania PRS 2020, których realizacja
nie mogła być skutecznie monitorowana. 			
[str. 44]
Przeprowadzona w 2018 r. na zlecenie Ministra ewaluacja PRS 2020
potwierdziła m.in., że część wskaźników strategicznych pozostaje poza
bezpośrednim zasięgiem oddziaływania interwencji PRS 2020. W raporcie
ewaluacyjnym wskazano 17 wniosków i 17 rekomendacji w zakresie aktualizacji PRS 2020 oraz sposób wdrożenia i termin ich realizacji. [str. 44]
W Sprawozdaniu z wykonania planu działalności Ministra za 2017 r.
i 2018 r. osiągnięto mierniki Liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w programach upowszechniania oraz w Sprawozdaniu za 2016 r. i 2017 r. z reali-

22 Badaniem objęto łącznie 7767 osób w wieku od 11 do 18 lat w czterech rocznikach szkolnych.
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zacji PRS 2020 osiągnięto mierniki realizacji narzędzi 1, 2, 9 DI PRS 2020.
Minister, w aktualizacji DI PRS 2020 z grudnia 2017 r. nie określił dla narzędzi nr 1, 2, 9, (a także innych narzędzi) planowanych wartości mierników
na lata 2018–2020. Planowane wartości mierników, Minister przyjął tylko
na 2019 r. i 2020 r. dopiero w grudniu 2019 r., tj. po zakończeniu kontroli
NIK, 22 listopada 2019 r. Zdaniem NIK brak planowanych wartości mierników na 2018 r. utrudniał Ministrowi monitorowanie realizacji narzędzi DI
PRS 2020. 							
[str. 45]

W latach 2016–2019 Minister realizował programy i zadania dotyczące rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, finansowane z FRKF: Program
Sport Wszystkich Dzieci23 i Program Klub24 (w latach 2016–2019); Program
SKS25 (w latach 2017–2019); Program Sport Akademicki26 (w latach 2018–
–2019); Program Skaut (w 2019 r.)27 oraz finansowane z FZSdU w ramach
otwartych konkursów na dofinansowanie i organizacji zajęć sportowych dla
uczniów: Program powszechnej nauki pływania Umiem Pływać28, zajęcia
sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (w latach 2016–2019) i zajęcia sportowe dla uczniów z elementami
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (w latach 2017–2019). [str. 22]

Minister na realizację programów i zadań dotyczących rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w latach 2016–2018 wydatkował ogółem 415,3 mln zł (351 mln zł z FRKF i 64,3 mln zł z FZSdU), co stanowiło
78% wydatków Ministra na sport powszechny (532,6 mln zł). Największe
wydatki w latach 2016–2018 dotyczyły programów finansowanych ze środków FRKF, tj. Programu Sport Wszystkich Dzieci – 151,9 mln zł, Programu
Klub – 100,8 mln zł i Programu SKS – 92,8 mln zł.		
[str. 22]
Ogółem w 2018 r., w stosunku do roku 2016, wydatki Ministra na realizację programów i zadań wzrosły o 97,3% (z 91,6 mln zł do 180,7 mln zł).
W kolejnych latach 2016–2018 nastąpił wzrost wydatków z FRKF, które

23 Ogłoszony przez Ministra: na 2016 r. – decyzją nr 15 z dnia 10 lutego 2016 r., zmienioną decyzją
nr 33 z dnia 16 maja 2016 r. (niepublikowane); na 2017 r. – decyzją nr 5 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Ministra,
poz. 9, ze zm.); na 2018 r. – decyzją nr 60 z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Ministra, poz. 99,
ze zm.); na 2019 r. – decyzją nr 57 z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Ministra, poz. 84, ze zm.).
24 Ogłoszony przez Ministra: na 2016 r. – decyzją nr 18 z dnia 26 lutego 2016 r. (niepublikowana,
ze zm.); na 2017 r. – decyzją nr 17 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. Urz. Ministra, poz. 23, ze zm.);
na 2018 r. – decyzją nr 21 z dnia 20 marca 2018 r. (Dz. Urz. Ministra, poz. 31, ze zm.); na 2019 r.
– decyzją nr 55 z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Ministra, poz. 81, ze zm.).
25 Ogłoszony przez Ministra: na 2017 r. – decyzją nr 50 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie
ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Ministra, poz. 26,
ze zm.), na 2018 r. – decyzją nr 56 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Ministra, poz. 93, ze zm.);
na 2019 r. – decyzją nr 49 z dnia 22 października 2018 r. (Dz. Urz. Ministra, poz. 72).
26 Program Sport Akademicki ogłoszony przez Ministra: na 2018 r. – decyzją nr 57 z dnia 18 grudnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Sport Akademicki” w 2018 r. w ramach rozwijania
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
(Dz. Urz. Ministra, poz. 94), na 2019 r. – decyzją nr 50 z dnia 24 października 2018 r. (Dz. Urz.
Ministra, poz. 74).
27 Ogłoszony przez Ministra decyzją nr 30 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Programu
„Skaut” w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Ministra, poz. 51).
28 Dalej: „Program Umiem Pływać”.

Programy
i zadania Ministra
wspierające rozwój
aktywności fizycznej

415,3 mln zł Minister
wydatkował na programy
i zadania

Wzrost o 97,3%
wydatków Ministra
na rozwój aktywności
fizycznej
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Niemierzalne cele
programów i zadań,
brak wskaźników oraz
narzędzi pomiaru

Brak ewaluacji części
programów i zadań

Prawidłowa realizacja
przez Ministra
programów i zadań
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wynosiły odpowiednio: 77 mln zł, 121,7 mln zł, 152,3 mln zł, a także wzrost
wydatków z FZSdU, które wynosiły odpowiednio: 14,6 mln zł, 21,3 mln zł,
28,4 mln zł. 							
[str. 22–24]

Minister nie określił w przygotowywanych programach i zadaniach mierzalnych celów w zakresie rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Minister nie przyjął też mierników realizacji celów ani narzędzi
do pomiaru wzrostu lub poprawy aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
w tym w odniesieniu do wydatkowanych środków publicznych. Zakładane
cele w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju ich aktywności fizycznej, Minister określał w programach i zadaniach
finansowanych ze środków FRKF: Sport Wszystkich Dzieci (w projektach
Mały Mistrz, Junior Sport, Lokalny Animator Sportu29, zadaniach organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, zadaniach upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez pzs), SKS, Klub. W konkursach na realizację programów i zadań ze środków FZSdU określono priorytety realizacji, a w Programie Umiem Pływać – cele.		
[str. 45–46]

Dla zadań Programu Sport Wszystkich Dzieci dotyczących organizacji imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży, Programu Klub, Programu Umiem
Pływać, organizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych
na upowszechnianie sportów zimowych oraz zajęć sportowych dla uczniów
z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Minister nie przewidział przeprowadzania ewaluacji (np. ewaluacji systemowej rocznej
czy kilkuletniej ani ewaluacji przez wnioskodawców w ramach rozliczenia
poszczególnych realizowanych przez nich programów, projektów i zadań).
Tylko w pięciu programach i zadaniach dokonywano corocznej ewaluacji
systemowej opartej m.in. na wynikach przeprowadzonych badań uczestników, pozwalającej na ocenę uzyskanych efektów w zakresie ich aktywności fizycznej. Projekty Mały Mistrz, Junior Sport i LAS oraz Program SKS
były corocznie ewaluowane w skali kraju przez operatorów krajowych.
Dokonywanie ewaluacji tylko pięciu programów i zadań miało charakter
uznaniowy, tj. zależało od decyzji i wyboru Ministra. W przypadku zadań
wspierania projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez pzs, Minister przewidział ewaluację oraz przedstawienie
wniosków i rekomendacji w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji przez pzs.
W pozostałych programach i zadaniach dokonywano rozliczenia dofinansowania pod względem rzeczowym i finansowym. Zdaniem NIK Minister nie
miał wiedzy, które z programów realnie wpływających na poprawę aktywności fizycznej dzieci i młodzieży należy kontynuować, a które nie przynoszą efektów oraz wymagają korekty lub zakończenia realizacji.
[str. 46]
Minister w latach 2016–2018 prawidłowo realizował programy i zadania finansowane ze środków FRKF na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie
przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej30 oraz
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r.
29 Dalej: „Projekt LAS” lub „LAS”.
30 Dz. U. poz. 2252, dalej: „rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania
środków z FRKF”. Rozporządzenie uchylono z dniem 2 października 2017 r.
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w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej31. Ponadto prawidłowo przeprowadzał konkursy na realizację zadań
dotyczących organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych
ze środków FZSdU na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia
18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów32. 				
[str. 24, 25–26]
Objęte badaniem 34 dotacje ze środków FRKF na łączną kwotę
45 180,2 tys. zł w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci w latach
2016–2018, Programu Klub w 2018 r., Programu SKS w latach 2017–2018
oraz 15 dotacji ze środków FZSdU na łączną kwotę 9900 tys. zł wykazało,
że dofinansowania zostały udzielone i rozliczone prawidłowo. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły procesu oceny wniosków o dofinansowanie, zdaniem NIK miały charakter formalny, i nie miały istotnego wpływu
na realizację programów i zadań, tj.:

Formalne nieprawidłowości
w procesie oceny wniosków

− w przypadku trzech umów na realizację w 2017 r. zadań operatora wojewódzkiego Programu SKS, stwierdzono przyjęcie przez przewodniczącego komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków
oceny tych wniosków przed powołaniem komisji (na łączną kwotę
9778,7 tys. zł), co zdaniem NIK wynikało z niedostatecznego nadzoru
nad procesem przeprowadzania oceny wniosków;

− nierzetelnie oceniono pięć wniosków (100% badanych dotacji) w zakresie spełniania kryterium „udział uczestników o niższym statusie
ekonomicznym” określonego w Programie Klub na rok 201833 oraz
w Protokole oceny wniosku na rok 2018 Program „Klub” 2018, stanowiącym załącznik nr 2 do decyzji nr 11 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 23 stycznia 2018 r.34 Wnioskom przyznano punkty w kryterium,
pomimo że brak było w nich informacji o jego spełnieniu. Zdaniem NIK
protokół oceny wniosku zawierał osobne kryterium, z odrębną punktacją, które powinno być oddzielnie brane pod uwagę przy ocenie.

								

[str. 24–26]

W latach 2016–2018 w ramach realizacji programów i zadań finansowanych przez Ministra ze środków FRKF i FZSdU uczestniczyło 4 mln dzieci
i młodzieży, w tym: 2429,2 tys. w Programie Sport Wszystkich Dzieci,
641 tys. w Programie SKS, 470 tys. w Programie Klub, 323 tys. w Programie Umiem Pływać, 68,7 tys. w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i 52,5 tys. w zajęciach sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych.
[str. 46–48]

4 mln dzieci i młodzieży
objętych wsparciem Ministra

31 Dz. U. poz. 1801, dalej: „rozporządzenie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania
środków z FRKF”. Rozporządzenie uchylono z dniem 14 września 2019 r.
32 Dz. U. poz. 2222, dalej: „rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z FZSdU”.

33 Ogłoszonym decyzją nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
Programu „Klub” na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć
z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Ministra, poz. 31, ze zm.).
34 Decyzja nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania i trybu
działania Komisji do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla
Wszystkich w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w 2018 roku zadań z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu „Klub” (Dz. Urz. Ministra, poz. 13, ze zm.). Dalej: „decyzja nr 11 Ministra
z dnia 23 stycznia 2018 r.”.
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Wzrost liczby dzieci
i młodzieży w programach
i zadaniach Ministra

W latach 2016–2018 nastąpił wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w programach i zadaniach finansowanych przez Ministra, z 1,17 mln
w 2016 r. do 1,28 mln w 2017 r. i 1,55 mln w 2018 r. W 2018 r. w stosunku
do roku 2016 ogółem liczba dzieci i młodzieży objęta wsparciem przez
Ministra wzrosła o 32,5%. Zdaniem NIK wzrost ten nie był współmierny
do zwiększenia w latach 2016–2018 finansowania przez Ministra programów i zadań o 97,3% (z 91,6 mln zł do 180,7 mln zł). Finansowanie nie było
w pełni efektywne, ponieważ tylko w 1/3 przełożyło się na wzrost liczby
dzieci i młodzieży. 						
[str. 46]
Infografika nr 1
Efekty realizacji przez Ministra w latach 2016–2018 programów i zadań dotyczących rozwoju
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
2016

2017

2018

1,17 mln

1,28 mln

1,55 mln

4 mln dzieci i młodzieży
+32,5%

Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej

Fundusz Zajęć
Sportowych dla Uczniów

Program Sport
Wszystkich Dzieci

Program
Umiem Pływać

2 429,2 tys.

SKS

KS

323,0 tys.

Program Szkolny
Klub Sportowy

Zajęcia upowszechniania
sportów zimowych

Program Klub

Zajęcia z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej

641,0 tys.

68,7 tys.

470,0 tys.

52,5 tys.
INNE EFEKTY

TRENER
ANIMATOR

40 tys.

27,2 tys.

9,3 tys.

nauczycieli

trenerów
i instruktorów
sportowych

Lokalnych
Animatorów
Sportu

Źródło: opracowanie własne NIK.
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2,1 tys.
zorganizowanych
obozów sportowych
dla dzieci i młodzieży

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W latach 2016–2017 Minister wprowadził trzy nowe programy i zadania Wprowadzenie nowych
skierowane do dzieci i młodzieży, tj. Program Klub (od 2016 r.), Program programów i zadań
SKS oraz zadanie w zakresie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w latach 2016–2017
z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (od 2017 r.). W latach
2016–2018 wzięło w nich udział łącznie 1,2 mln dzieci i młodzieży, tj. 30%
objętych wszystkimi programami i zadaniami.			
[str. 48]
W latach 2017–2018 w Programie SKS nastąpił wzrost liczby: uczestniczących dzieci i młodzieży (o 20,1%), szkół podstawowych (o 12,4%), gmin
(o 13,9%), nauczycieli wf prowadzących zajęcia SKS (o 21,7%). W odniesieniu do liczby uczniów szkół w Polsce ogółem uczestnicy Programu SKS
stanowili 6,5% w 2017 r. oraz 7,7% w 2018 r.35 Liczba gmin, w których
realizowane były zajęcia wzrosła z 2047 do 2332, co stanowiło w 2018 r.
94,1% gmin w Polsce. W 2018 r. Minister rozszerzył Program SKS, umożliwiając utworzenie dodatkowej, trzeciej grupy ćwiczebnej w szkołach liczących powyżej 300 uczniów. Zdaniem NIK, działanie to może przyczynić się
do wzrostu liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w Programie SKS.
							
[str. 48–49]

Wzrost liczby uczestników,
szkół, gmin i klubów
sportowych w nowych
programach Ministra

NIK zauważa, że uczestnicy zajęć SKS podejmujący aktywność fizyczną
w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO, uzyskali niższe wyniki niż
dzieci i młodzież objęte badaniem przez Instytutu Matki i Dziecka w 2013 r.
i 2018 r. Z raportu ewaluacyjnego Programu SKS za 2017 r. i 2018 r. wynika,
że w 2017 r. ww. aktywność fizyczną osiągało 12%, a w 2018 r. 13,1%
uczestników SKS. Odsetek dzieci i młodzieży był mniejszy w niż w badaniu Instytutu Matki i Dziecka w 2013 r., w którym dla dzieci i młodzieży
w wieku 11–17 lat wynosił 21,5%, a w badaniu w 2018 r. – 15,6%. [str. 51]

Niski poziom aktywności
fizycznej uczestników SKS
według wytycznych WHO

W Programie Klub w latach 2016–2018 wzrosła liczba klubów sportowych
realizujących zadania (o 67,7%) oraz liczba uczestniczących dzieci i młodzieży (o 23,8%). 						
[str. 48]

Niski poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży potwierdziły wyniki
przeprowadzonego przez NIK badania kwestionariuszowego36. Pomimo,
że zdecydowana większość uczniów, tj. 86,9% nieuczestniczących i 98,2%
uczestniczących w Programie SKS zadeklarowała, że lubi uprawiać sport
i chętnie ćwiczy na lekcjach wf (odpowiednio 87,5% i 98,2%), tylko 9%
uczestniczących (w czasie wolnym, tj. poza lekcjami wf) i 12,1% nieuczestniczących w Programie SKS (w czasie wolnym, tj. poza lekcjami wf i zajęciami SKS) przeznaczało 60 minut dziennie przez siedem dni w tygodniu
na aktywność fizyczną. Najczęściej ww. uczniowie przeznaczali co najmniej
60 minut dziennie na aktywność 1–2 lub 3–4 dni w tygodniu. Ponadto
10,5% uczniów nie uczestniczących w programie poza lekcjami wf nie uprawiało w ogóle sportu i rekreacji, a 13,8% z nich uprawiało sport lub rekreację tylko przez mniej niż jedną godzinę tygodniowo.		
[str. 51–52]
35 Liczba uczniów w Polsce w roku szkolnym 2017/2018 (na dzień 30 września 2017 r.) wynosiła
4517 tys., a w roku szkolnym 2018/2019 (wg stanu na 30 września 2018 r.) – 4533 tys. – według
danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
36 Wśród uczestników badania kwestionariuszowego 79,1% stanowili uczniowie szkół
podstawowych, 9,1% liceów ogólnokształcących, 10,4% techników, 1,4% szkół branżowych
I stopnia.

Niski poziom aktywności
fizycznej według badań
kwestionariuszowych NIK
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Infografika nr 2
Opinia uczniów nieuczestniczących i uczestniczących w Programie SKS, czy lubią uprawiać sport i chętnie ćwiczą na lekcjach wf
oraz najchętniej uprawiane przez nich sporty
nie – 13,1%

nie – 12,5%
tak – 86,9%

LUBIĘ UPRAWIAĆ SPORT

tak – 87,5%

CHĘTNIE ĆWICZĘ NA LEKCJACH WF

uczniowie nieuczestniczący
w Programie SKS

inne

20%
koszykówka

15,7%
piłka nożna

11,4%
piłka ręczna

10,9%
siatkówka

6,4%
pływanie

3,9%
lekkoatletyka

31,7%

nie – 1,8%

nie – 1,8%

tak – 98,2%

tak – 98,2%

SKS

SKS

LUBIĘ UPRAWIAĆ SPORT

CHĘTNIE ĆWICZĘ NA LEKCJACH WF

uczniowie uczestniczący
w Programie SKS

inne

19,3%
piłka nożna

18,3%
siatkówka

16,7%
koszykówka

14,8%
piłka ręczna

4,1%
lekkoatletyka

3,8%
pływanie

23,0%

Źródło: opracowanie własne NIK.

Infografika nr 3
Aktywność fizyczna uczniów nieuczestniczących w Programie SKS (poza lekcjami wf ) oraz uczestniczących w Programie SKS
(poza lekcjami wf i zajęciami SKS) w tygodniu trwająca co najmniej 60 minut dziennie

uczniowie nieuczestniczący
w Programie SKS

12,1%
11,0%
24,3%

SKS

7 dni

uczniowie uczestniczący
w Programie SKS

9,0%

5–6 dni

32,2%

3–4 dni

36,4%

36,6%

1–2 dni

16,2%

0 dni

ĆWICZĘ 60 MINUT DZIENNIE

16

12,1%

10,1%
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Liczba godzin aktywności fizycznej uczniów nieuczestniczących w Programie SKS (poza lekcjami wf ) oraz uczestniczących
w Programie SKS (poza lekcjami wf i zajęciami SKS)
uczniowie nieuczestniczący
w Programie SKS

10,5%
13,8%
32,9%
22,8%
11,4%
8,6%

SKS

uczniowie uczestniczący
w Programie SKS

nie uprawiam
sportu i rekreacji
mniej niż
1 godzinę
od 1
do 3 godzin
od 4
do 6 godzin
od 7
do 10 godzin
więcej niż
10 godzin

4,6%
11,8%
35,3%
25,8%
13,8%
8,7%

ĆWICZĘ TYGODNIOWO
Źródło: opracowanie własne NIK.

Zdaniem NIK w latach 2016–2019 współpraca Ministra z Ministrem Edukacji Narodowej w zakresie rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym nie była wystarczająca. Dotyczyła ona przede wszystkim opiniowania przez Ministra zmian w przepisach oświatowych, natomiast w zbyt małym stopniu inicjowała działania mające na celu wzrost
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Dotychczasowe działania wskazują
na potrzebę rozszerzenia wspólnych działań resortów w zakresie kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poza
lekcjami wf, z wykorzystaniem działań resortu oświaty w zakresie upowszechniania prozdrowotnych nawyków żywieniowych uczniów.
								
[str. 49–50]

Niewystarczająca
współpraca Ministra
z Ministrem Edukacji
Narodowej

W większości skontrolowanych szkół podstawowych zajęcia SKS były realizowane zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra w Programach SKS
na lata 2017–2019. NIK zauważa jednak, że wprowadzony w 2017 r. przez
Instytut Sportu elektroniczny dziennik zajęć SKS nie pozwalał na pełną
weryfikację realizacji i rozliczenia zajęć, tj.:
− czasu i harmonogramu realizacji zajęć przez nauczycieli wf oraz
edycji wpisów (stwierdzono przypadki realizacji zajęć z większą częstotliwością oraz niezgodnie z zamieszczonym w dzienniku harmonogramem);

Dziennik zajęć SKS
nie pozwalał na pełną
weryfikację realizacji zajęć

W latach 2017–2019 Instytut Sportu nie wprowadził aplikacji mobilnej
SKS na telefony komórkowe dla dzieci i ich rodziców. Pomimo prowadzenia od połowy 2018 r. do zakończenia kontroli NIK prac nad opracowaniem i wdrożeniem aplikacji z elementami grywalizacji, aplikacji tej nie
wdrożono. W ocenie NIK wdrożenie aplikacji, z elementami stymulującymi
nawyk podejmowania aktywności fizycznej (np. grywalizacji), mogłoby
przyczynić się do zwiększenia aktywności dzieci i młodzieży poza lekcjami
wf i zajęciami SKS, jak również do budowania SKS-owskiej społeczności
wśród uczestników Programu SKS. 				
[str. 53]

Niewprowadzenie
aplikacji mobilnej SKS
dla dzieci i ich rodziców
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Brak wskazania zasad
postępowania w razie
wypadków na zajęciach SKS

Budowa systemu
identyfikacji talentów
sportowych wśród dzieci
i młodzieży

Niewprowadzenie
funkcjonalności
portalu NBT
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− oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczestników dotyczących zgody na udział dzieci w zajęciach (brak było dostępu do skanów oświadczeń z lat 2017–2018, wystąpiły przypadki wprowadzenia
do dziennika SKS oświadczeń dotyczących innych osób uczestniczących w zajęciach);
− przeprowadzenia testów sprawnościowych dzieci przez nauczycieli wf;
− potwierdzenia wykorzystania szkolnych obiektów sportowych i realizacji zajęć przez dyrektorów szkół (brak możliwości potwierdzenia
za lata wcześniejsze oraz weryfikacji terminowości rozliczenia zajęć).
								
[str. 32–35]

Minister w Programach SKS na lata 2017–2019 nie wskazał jakie należy
stosować zasady postępowania w razie wystąpienia wypadków na zajęciach SKS. W 2017 r. w kraju wystąpiło ogółem 30 wypadków, w 2018 r. 55,
w 2019 r. (do 30 czerwca) 24. W 2018 r. w stosunku do roku 2017 liczba
wypadków wzrosła o 83%. Najczęściej dotyczyły one urazów takich jak:
stłuczenia, złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów. W skontrolowanych szkołach stosowano szkolne procedury powypadkowe określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach37, w tym rejestrowano wypadki w rejestrach wypadków (w szkołach podstawowych w Puszczykowie, Ostrowie Wielkopolskim
i Rudzie Śląskiej). 						
[str. 35]
W 2017 r. Minister podjął prawidłowe działania w celu budowy systemu
identyfikacji talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży. Na zlecone
przez Ministra w latach 2017–2019 zadanie dotyczące utworzenia, rozbudowy i administracji portalu Narodowa Baza Talentów (NBT) Instytut
Sportu wykorzystał 1 mln zł. W ramach NBT w latach 2017–2018 realizowano pomiary somatyczne (wysokości i masy ciała) oraz testy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży (445 741 osób w 2017 r. i 462 323 osób
w 2018 r.). 						
[str. 27–28, 55]

Instytut Sportu w latach 2017–2019 (do zakończenia kontroli NIK) nie
wprowadził w portalu NBT funkcjonalności dotyczących wyszukiwania
talentów sportowych, pomimo ich opracowania. Funkcjonalności: „Wyszukiwarka talentów”, „Wyszukiwarka trenerów”, „Forum trenerów”, „Kalendarz sportowy”, „rozbudowa modułu „Analiza” o dodatkowe kryteria lokalizacji geograficznej (województwo, powiat, gmina) wykresy miały być
wprowadzone do końca 2018 r., zgodnie z pkt IV.5 wniosku Instytutu
Sportu z dnia 7 lutego 2018 r., stanowiącego załącznik do zawartej z Ministrem umowy z dnia 28 czerwca 2018 r. W ocenie NIK brak ww. funkcjonalności portalu nie służył skutecznemu wyszukiwaniu wśród dzieci
i młodzieży talentów sportowych. W związku z powyższym w Ministerstwie
nierzetelnie zweryfikowano rozliczenie ww. zadania za 2018 r. Zaakceptowano wydatkowanie całości kwoty dotacji, pomimo że wprowadzenie funkcjonalności portalu nie zostało wykonane. 			
[str. 28]
37 Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, ze zm. Dalej: „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w szkołach”.
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W 2019 r. Minister wprowadził pilotażowy Program Skaut finansowany
ze środków FRKF, polegający na utworzeniu ogólnopolskiej sieci skautów
będących nauczycielami wf, trenerami i instruktorami sportowymi (z województw: małopolskiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego), mających gromadzić dane dotyczące poziomu sprawności dzieci i młodzieży
oraz wskazywać im drogę dalszego rozwoju sportowego. Do końca października 2019 r. wybrano czterech koordynatorów wojewódzkich, do realizacji programu przystąpiło 350 gmin i 2786 placówek oświatowych,
zrekrutowano 570 skautów (63,2% z planowanych 902) i zarejestrowano
14 688 uczniów. 						
[str. 28, 56]

Wprowadzenie
Programu Skaut

Skontrolowane pzs, stowarzyszenia kultury fizycznej i fundacje w większości
prawidłowo realizowały zadania dotyczące rozwoju aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży. Zbadane dotacje na łączną kwotę 64,3 mln zł z FRKF
i 4 mln zł z FZSdU), tj. 16,4% środków wydatkowanych przez Ministra
(415,3 mln zł), wykorzystały zgodnie z założeniami programów i zadań
oraz zawartymi umowami. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące
nieterminowych zwrotów niewykorzystanych dotacji z FRKF na łączną
kwotę 370,5 tys. zł (w jednym pzs i fundacji oraz dwóch stowarzyszeniach),
niezachowania pełnego okresu ubezpieczenia uczestników zajęć SKS
(w jednym stowarzyszeniu), zawyżenia wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie zajęć SKS na kwotę 240 zł (w jednym stowarzyszeniu), nieprawidłowego sprawdzenia i zatwierdzania dowodów księgowych w Programie SKS
(w dwóch stowarzyszeniach). Nieprawidłowości te zdaniem NIK nie miały
istotnego wpływu na realizację zadań. 		
[str. 26–27, 29–30]

Prawidłowa
w większości realizacja
programów i zadań

Minister w latach 2016–2018 na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji szkolnych obiektów
sportowych wykorzystał ogółem ze środków FRKF 466,6 mln zł. Największe środki w wysokości 238,3 mln zł, Minister przeznaczył na inwestycje
w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. 		
								
[str. 59]

466,6 mln zł w latach
2016–2018 na szkolne
inwestycje sportowe

Skontrolowane jst prawidłowo udzielały w latach 2016–2018 dotacji
na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w ramach otwartych konkursów ofert i trybie pozakonkursowym
na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego oraz
na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie. Stwierdzone nieprawidłowości
dotyczyły rozliczenia zadań, tj. nieegzekwowania terminowości przekazywania sprawozdań z wykorzystania dotacji (w mieście Imielin) oraz nieegzekwowania sprawozdań częściowych z realizacji zadań (w mieście Ostrów
Wielkopolski). Beneficjenci osiągnęli zakładane cele zleconych zadań.
							
[str. 41, 57–58]

W latach 2016–2019 (do 30 czerwca) zadania inwestycyjne z dotacji z FRKF
dotyczące szkolnych obiektów sportowych realizowane były przez jst
(743 gminy i powiaty) oraz 10 innych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, diecezje). W ich efekcie wybudowano i przebudowano 1080 obiektów
sportowych oraz zmodernizowano 131 obiektów sportowych w 986 szkołach w Polsce. 							
[str. 60–61]

Osiągnięcie zakładanych
celów zleconych zadań w jst

1080 wybudowanych
i przebudowanych szkolnych
obiektów sportowych
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Infografika nr 4
Efekty wsparcia w latach 2016–2018 przez Ministra rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej
wykorzystywanej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży, w tym w rozwoju ich
aktywności fizycznej

1 080

131

wybudowanych
i przebudowanych obiektów
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Źródło: opracowanie własnwe NIK.

Przypadki niezapewnienia
bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania
z obiektów sportowych
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Skontrolowane szkoły w większości zapewniły bezpieczne i higieniczne
warunki korzystania ze szkolnych obiektów sportowych. W szkołach
w latach 2016–2019 przeprowadzane były kontrole bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania ze szkolnych obiektów. W jednej szkole nie
przeprowadzono obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego
budynku szkoły w pełnym zakresie przewidzianym w Prawie budowlanym,
w dwóch szkołach nie zapewniono bezpiecznego korzystania z obiektów
sportowych (stanu technicznego obiektów) oraz w trzech szkołach prowadzono książki obiektu budowlanego niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego38. 						
[str. 66–68]

38 Dz. U. Nr 120, poz. 1134, dalej: „rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego”.

4. WNIOSKI
Mając na uwadze wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

1) przygotowanie w strategicznym dokumencie rozwoju sportu w Polsce
(obowiązującym od 2021 r.) kierunków interwencji w zakresie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i realnych do uzyskania wskaźników oceny rozwoju tych
obszarów;

Minister Sportu

2) wprowadzenie w programach i zadaniach dotyczących rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży mierzalnych celów, mierników realizacji tych celów oraz narzędzi pozwalających Ministrowi na pomiar
aktywności w cyklu rocznym lub kilkuletnim;

3) wprowadzenie w dokumentacji rozliczeniowej zadań dotyczących
rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ewaluacji zadań przez
beneficjentów, w tym wniosków i rekomendacji z realizacji;

4) wprowadzenie w programach i zadaniach dotyczących rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ewaluacji systemowej w cyklu rocznym
lub kilkuletnim, w tym oceny ich wpływu na wzrost aktywności fizycznej w oparciu o przyjęte mierniki jakościowe opisujące relację między
uzyskanymi efektami a poniesionymi nakładami oraz ograniczenie
realizacji programów i zadań o niskim wpływie na ten rozwój;
5) kontynuację działań w zakresie budowy systemu identyfikacji talentów
sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym wprowadzenie mechanizmów pomocy wyboru drogi rozwoju sportowego;

6) określenie w ogłaszanych programach zasad postępowania w razie
zaistnienia wypadków na zajęciach sportowych dofinansowanych przez
Ministra
podjęcie szerszej współpracy Ministra Sportu i Ministra Edukacji
Narodowej w zakresie kształtowania wśród dzieci i młodzieży nawyku
podejmowania aktywności fizycznej oraz zachęcenia ich do większej
aktywności poza zajęciami wychowania fizycznego

1) wdrożenie funkcjonalności Narodowej Bazy Talentów dotyczącej wyszukiwania talentów sportowych;
2) podjęcie działań w celu wprowadzenia w ramach Programu SKS aplikacji
mobilnej na telefony komórkowe dla dzieci oraz ich rodziców, zachęcającej dzieci i młodzież do podejmowania codziennej aktywności fizycznej;

3) podjęcie działań w celu wprowadzenia funkcjonalności elektronicznego
dziennika zajęć SKS umożliwiających weryfikację czasu i terminów zajęć,
oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczestników dotyczących
udziału w nich dzieci oraz potwierdzenia rozliczenia zajęć przez dyrektorów szkół
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
ze szkolnych obiektów sportowych oraz prawidłowej realizacji obowiązkowych kontroli stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych

Minister Sportu/
Minister Edukacji
Narodowej

Instytut Sportu
– Państwowy Instytut
Badawczy

Gminy i szkoły
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Realizacja programów dotyczących rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży
Programy
i zadania Ministra
wspierające rozwój
aktywności fizycznej

415,3 mln zł dotacji
na wsparcie
przez Ministra
w latach 2016–2018
Wzrost wydatków
Ministra o 97,3%

Dotacje Ministra
na wsparcie programów
i zadań z FRKF
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W latach 2016–2019 Minister realizował programy i zadania dotyczące rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży finansowane z państwowych
funduszy celowych, tj.:
− z FRKF: Program Sport Wszystkich Dzieci – w latach 2016–2019;
Program SKS – w latach 2017–2019; Program Klub – w latach 2016–
–2019; Program Sport Akademicki – w latach 2018–2019; Program Skaut
– w 2019 r.;

− z FZSdU: w ramach otwartych konkursów na dofinansowanie organizacji zajęć sportow ych dla uczniów: Program Umiem Pływać
– w latach 2016–2019, zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane
na upowszechnianie sportów zimowych – w latach 2016–2019, zajęcia
spor towe dla uczniów z element ami gimnast yk i korekc y jno-kompensacyjnej – w latach 2017–201939.

Minister w latach 2016–2018 na realizację programów i zadań dotyczących rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wydatkował łącznie
415,3 mln zł40 (351 mln zł z FRKF i 64,3 mln zł z FZSdU), co stanowiło 78%
wydatków na sport powszechny (sport dla wszystkich) w kwocie 532,6 mln zł.
Ogółem w 2018 r., w stosunku do roku 2016, wydatki Ministra na programy
i zadania z FRKF i FZSdU wzrosły o 97,3% (z 91,6 mln zł do 180,7 mln zł).
W kolejnych latach 2016–2018 nastąpił wzrost wydatków z FRKF, które
wynosiły odpowiednio: 77 mln zł; 121,7 mln zł; 152,3 mln zł, a także
z FZSdU, które wynosiły odpowiednio: 14,6 mln zł; 21,3mln zł; 28,4 mln zł.

Na realizację programów i zadań ze środków FRKF Minister w latach 2016–
–2018 wydatkował 351 mln zł, w tym na:
− Program Sport Wszystkich Dzieci – 151,9 mln zł, w tym: 2016 r.
– 53,1 mln zł, 2017 r. – 42,8 mln zł, 2018 r. – 56 mln zł, w ramach którego dofinansowano projekty i zadania:
a) Projekt Mały Mistrz – w 2016 r. – 2,8 mln zł;
b) Projekt Junior Sport – w 2016 r. – 3,9 mln zł;
c) Projekt LAS – 62,3 mln zł, w tym w 2016 r. – 23 mln zł, 2017 r.
– 16,8 mln zł, 2018 r. – 22,5 mln zł41;
d) zadania wspierania organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 38,9 mln zł, w tym w 2016 r. – 10,8 mln zł, 2017 r. – 13,1 mln zł,
2018 r. – 15 mln zł;
e) zadania wspierania projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez pzs – 44 mln zł, w tym w 2016 r. – 12,6 mln zł,
2017 r. – 12,9 mln zł, 2018 r. – 18,5 mln zł;

39 Zadanie realizowane przez Ministra od 2017 r.
40 W latach 2016–2019 (do 30 czerwca) Minister na realizację programów i zadań przeznaczył
ogółem 540,9 mln zł, w tym w latach 2016–2018 wydatkował 415,3 mln zł oraz w 2019 r. udzielił
dofinansowania w kwocie 125,6 mln zł (według umów podpisanych do 30 czerwca 2019 r.).
41 Niższe finansowanie w latach 2017–2018 związane było ze stwierdzonymi przez MSiT
nieprawidłowościami w realizacji projektu w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej
w Pucku (od 17 października 2017 r. funkcjonującą jako Fundacja Orły Sportu), w wyniku czego
wykluczono z dofinansowania zadania, co do których stwierdzono najwięcej nieprawidłowości,
tj. szkolenia animatorów i zadania promocyjne.
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− Program SKS – 92,8 mln zł, w tym: 2017 r. – 41,9 mln zł, 2018 r.
– 50,9 mln zł;
− Program Klub – 100,8 mln zł, w tym: 2016 r. – 23,9 mln zł, 2017 r.
– 37 mln zł, 2018 r. – 39,9 mln zł;
− Program Sport Akademicki – 5,5 mln zł w 2018 r.

W 2018 r. wzrosło wsparcie Ministra w stosunku do 2016 r. w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci (o 5,5%) i Programu Klub (o 67%), a także
w stosunku do 2017 r. w ramach Programu SKS (o 21,5%). W 2018 r.
w porównaniu do roku 2016 wzrosły też wydatki Ministra o 38,8%
na wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz
o 47% na projekty upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowane
przez pzs, natomiast nieznacznie spadły na Projekt LAS (o 2,2%).

Minister w latach 2016–2018 na realizację programów i zadań ze środków
FZSdU wydatkował 64,3 mln zł, w tym na:
− Program Umiem Pływać – 45,5 mln zł, w tym w 2016 r. 12,6 mln zł,
2017 r. – 13,9 mln zł, 2018 r. – 19 mln zł;
− zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie
sportów zimowych – 9,1 mln zł, w tym w 2016 r. 2,1 mln zł, 2017 r.
– 2,5 mln zł, 2018 r. – 4,5 mln zł;
− zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 9,8 mln zł, w tym w 2017 r. 4,9 mln zł, 2018 r.
– 4,9 mln zł.

Dotacje Ministra
na wsparcie programów
i zadań z FZSdU

W 2018 r. w porównaniu do roku 2016 wydatki z FZSdU w ww. dwóch
pierwszych grupach wzrosły odpowiednio o 51% i 113,3%, a w trzeciej
były na zbliżonym poziomie.

Infografika nr 5
Finansowanie przez Ministra programów i zadań dotyczących rozwoju aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży
2016

2017

2018

91,6 mln zł

143,0 mln zł

180,7 mln zł

415,3 mln zł
+97,3%
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Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej

Program Sport
Wszystkich Dzieci

151,9 mln zł

SKS

KS

Fundusz Zajęć
Sportowych dla Uczniów

Program
Umiem Pływać

45,4 mln zł

Program Szkolny
Klub Sportowy

Zajęcia upowszechniania
sportów zimowych

Program Klub

Zajęcia z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej

92,8 mln zł

100,8 mln zł

9,1 mln zł

9,8 mln zł

Program Sport
Akademicki

5,5 mln zł

Źródło: opracowanie własne NIK.

Prawidłowa realizacja
programów i zadań
finansowanych z FRKF

Udzielenie i rozliczenie
dotacji z FRKF
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Minister prawidłowo realizował programy i zadania dotyczące rozwoju
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. W latach 2016–2018 Minister ogłaszał programy upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym
rozwoju ich aktywności fizycznej odpowiednio na podstawie przepisów:
rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z FRKF oraz rozporządzenia z dnia 25 września 2017 r. w sprawie
przekazywania środków z FRKF, tj.: Sport Wszystkich Dzieci (obejmujący:
Projekt Mały Mistrz, Projekt Junior Sport42, Projekt LAS, zadania wspierania
organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz zadania wspierania projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych
przez pzs), Program SKS, Program Klub.
Postępowania na realizację w latach 2016–2018 programów i zadań
ze środków FRKF przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi MSiT oraz prawidłowo udzielono dofinansowania (z wyłączeniem pięciu umów zawartych w ramach Programu
Klub oraz trzech umów na realizację zadań operatora wojewódzkiego
w Programie SKS). Objęte badaniem 20 dotacji w ramach Programu Sport
Wszystkich Dzieci w latach 2016–2018 na łączną kwotę dofinansowania
18 277,4 tys. zł, pięć dotacji w ramach Programu Klub w 2018 r. na łączną
kwotę dofinansowania 55 tys. zł, dziewięć dotacji w ramach Programu
SKS w latach 2017–2018 na łączną kwotę dofinansowania 26 847,8 tys. zł
(trzy umowy z operatorem krajowym – Instytutem Sportu – 2097,1 tys. zł,
sześć umów z operatorami wojewódzkimi – 24 750,7 tys. zł)43 rozliczono
prawidłowo i terminowo.
42 W 2016 r. Minister zakończył realizację projektów Mały Mistrz oraz Junior Sport i w latach
następnych nie były one kontynuowane.
43 Za 2017 r. z: Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym (3666,6 tys. zł); Dolnośląską
Federacją Sportu we Wrocławiu (3186,4 tys. zł); Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym
w Gdańsku (2493,9 tys. zł) oraz za 2018 r. z: Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
(6101,8 tys. zł); Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Katowicach (4568,8 tys. zł);
Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” (4733,3 tys. zł).
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Kontrola umów44 na dofinansowanie realizacji Programu SKS zawartych
z operatorem krajowym programu – Instytutem Sportu (dofinansowanie
ogółem 2097,1 tys. zł) oraz umów zawartych z operatorami wojewódzkimi
programu (dofinansowanie ogółem 24 750,7 tys. zł) wykazała, że ocena
formalna i merytoryczna wniosków została przeprowadzana prawidłowo,
w oparciu o zasady Programu SKS na 2017 r. i 2018 r. W przypadku trzech
umów na realizację w 2017 r. zadań operatora wojewódzkiego, stwierdzono, przyjęcie przez przewodniczącego komisji oceniającej do spraw
opiniowania wniosków na realizację zadań na 2017 r. oceny wniosków
dokonanych przed powołaniem tej komisji. Trzy wnioski45 zostały ocenione
przez członków komisji oceniającej w dniu 11 stycznia 2017 r., pomimo
że Minister powołał komisję dzień później, tj. w dniu 12 stycznia 2017 r.46.
Zdaniem NIK dokonanie oceny wniosków przed powołaniem komisji oceniającej wynikało z niedostatecznego nadzoru nad procesem przeprowadzania oceny wniosków.

Dokonanie oceny
wniosków o dofinansowanie
przed powołaniem komisji

Minister prawidłowo realizował otwarte konkursy na 2017 r. i 2018 r.
na dofinansowane organizacji zajęć sportowych dla uczniów na podstawie
przepisów rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z FZSdU
oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Badanie

Udzielenie i rozliczenie
dotacji z FZSdU

Ministerstwo nierzetelnie oceniało wnioski złożone w ramach Programu
Klub na 2018 r., w zakresie spełniania kryterium udziału uczestników o niższym statusie ekonomicznym określonego w Programie Klub na rok 201847
oraz w Protokole oceny wniosku na rok 2018 Program „Klub” 2018, stanowiącym załącznik nr 2 do decyzji nr 11 Ministra z dnia 23 stycznia 2018 r.
W przypadku pięciu wniosków48 (100% badanych dotacji w ramach Programu Klub) przyznano punkty w kryterium „udział uczestników o niższym
statusie ekonomicznym”, pomimo że w złożonych wnioskach (i załącznikach) brak było informacji o udziale uczestników o niższym statusie ekonomicznym. Zdaniem NIK protokół oceny wniosku zawierał osobne kryterium
„udział uczestników o niższym statusie ekonomicznym”, z odrębną punktacją po 0–5 pkt, które powinno być oddzielnie brane pod uwagę przy ocenie.

44 Umowy: z dnia 27 lutego 2017 r. (615,8 tys. zł); z dnia 12 lutego 2018 r. (847,6 tys. zł); z dnia
24 września 2018 r. (633,6 tys. zł).
45 Nr ewid. 00067 na kwotę 2 681 490 zł Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku
(ocena punktowa 72); nr ewid. 00197 na kwotę 3 234 000 zł Dolnośląskiej Federacji Sportu
we Wrocławiu (ocena punktowa 81); nr ewid. 00120 na kwotę 3 863 200 zł Małopolskiego
Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie (ocena punktowa 72).
46 Decyzją nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania i trybu
działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych
do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” (Dz. Urz. Ministra, poz. 7).
47 Ogłoszonego decyzją nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie
ogłoszenia Programu „Klub” na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Ministra,
poz. 31, ze zm.).
48 Wniosek nr 8144300 złożony przez Uczniowski Klub Sportowy „Sorga” Zamość – przyznano
w kryterium 4 pkt; wniosek nr 8223037 złożony przez Ludowy Klub Sportowy Brzeźnica
– przyznano w kryterium 4 pkt; wniosek nr 8282123 złożony przez Miejsko-Gminny Klub
Sportowy IGROS w Krasnobrodzie – przyznano w kryterium 3 pkt; wniosek nr 8282852 złożony
przez MMA VALE TUDO BIAŁYSOK – przyznano w kryterium 4 pkt, wniosek nr 8285829 złożony
przez Klub Sportowy Orzeł Pawonków – przyznano w kryterium 2 pkt.

Nierzetelna
ocena wniosków
w Programie Klub
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Zbadano dotacje
na kwotę 64,3 mln zł
ze środków FRKF

15 dotacji na łączną kwotę 9900 tys. zł (po pięć w ramach: Programu
Umiem Pływać, zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej) wykazało, że dofinansowania
zostały udzielone i rozliczone prawidłowo.

Badaniem kontrolnym w latach 2016–2018 ze środków FRKF objęto
dotacje w kwocie 64,3 mln zł (21 745,9 tys. zł w ramach Programu Sport
Wszystkich Dzieci oraz 42 562,7 tys. zł w ramach Programu SKS), tj. 15,5%
wydatków na programy i zadania Ministra dotyczące rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży (415,3 mln zł), w tym:

− Program Sport Wszystkich Dzieci49 – w ramach którego dofinansowano
projekty i zadania:
a) Projekt Mały Mistrz – w 2016 r. – Fundacja Orły Sportu – operator
krajowy – 724,6 tys. zł oraz operator wojewódzki w województwie
kujawsko-pomorskim i pomorskim – 239,1 tys. zł; Szkolny Związek
Sportowy „Wielkopolska” – operator wojewódzki w województwie
wielkopolskim – 220 tys. zł;
b) Projekt Junior Sport – w 2016 r. – Instytut Sportu – operator krajowy
– 302 tys. zł oraz operatorzy wojewódzcy: Fundacja Orły Sportu
w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim – 662 tys. zł; Dolnośląska Federacja Sportu w województwie dolnośląskim – 268 tys. zł; Szkolny
Związek Sportowy „Wielkopolska” w województwie wielkopolskim
– 400 tys. zł;
c) zadanie wspierania projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez pzs – w Polskim Związku Koszykówki
zadania „Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki” dla dziewcząt
i chłopców w latach 2016–2018 na łączną kwotę 4410,1 tys. zł oraz
w Polskim Związku Lekkiej Atletyki zadania „Wspieranie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki
„Lekkoatletyka dla każdego!” w latach 2016–2017 na łączną kwotę
10 564,6 tys. zł;
d) zadanie wspierania organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w 2017 r. „XVI Międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego „Beskidianathletic”
i 2018 r. „Ogólnopolskiego Biegu Lekkoatletyka dla Każdego” na łączną kwotę 135 tys. zł, w Fundacji Ekstraklasy – zadanie „Akademie
Klasy Ekstra” w latach 2016–2018 na łączną kwotę 1573,6 tys. zł;
w Fundacji Orły Sportu – projekt pn. „PGE Dzień Sportu na Orliku”, projekt „PGNiG Kocham ręczną na Orliku” i projekt „PGE Mini
Mistrzostwa Europejskie Korab Cup 2018 Siatkówka wśród Gwiazd”
w 2018 r. – 1300 tys. zł; w Unii Związków Sportowych Warszawy
i Mazowsza – zadanie pn. „Kuźnia Młodych Talentów Judo – cykl
imprez dla dzieci w 2017 r.” w kwocie 14,2 tys. zł; w Wojewódzkim
Szkolnym Związku Sportowym w Gdańsku – zadanie pn. „Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: „Igrzyska

26

49 W ramach kontroli P/19/027 nie badano realizacji Projektu Lokalny Animator Sportu oraz
Programu Sport Akademicki.
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Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada” w latach 2017–2018
– 369,2 tys. zł; w Szkolnym Związku Sportowym „Wielkopolska”
– zadanie pn. „Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe
w kategoriach – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada”
w 2018 r. – 226,5 tys. zł; w Śląskim Szkolnym Związku Sportowym
w Katowicach – zadania pn. „Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach – szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada” – 337 tys. zł50;
− Program SKS – z Instytutem Sportu, operatorem krajowym w latach
2017–2018 na kwotę 2100,1 tys. zł oraz z operatorami wojewódzkimi
w latach 2017–2018: Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza w województwie mazowieckim – 11 377,1 tys. zł; Dolnośląską
Federacją Sportu w województwie dolnośląskim – 6745,7 tys. zł;
Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Gdańsku w województwie pomorskim – 5313,4 tys. zł; Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w województwie wielkopolskim – 8776,8 tys. zł;
Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Katowicach w województwie śląskim – 8249,6 tys. zł.

Kontrolą NIK w latach 2016–2018 objęto realizację przez Ministra programów i zadań ze środków FZSdU w kwocie 4,1 mln zł, w tym:
− Program Umiem Pływać – Unia Związków Sportowych Warszawy
i Mazowsza w 2016 r. w kwocie 400 tys. zł;
− zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie
sportów zimowych – Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza w 2018 r. w kwocie 250 tys. zł; Dolnośląska Federacja Sportu
w latach 2017–2018 – 2800 tys. zł;
− zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – Fundacja Ekstraklasy w latach 2017–2018 w kwocie 630 tys. zł.
W dniu 19 maja 2017 r. pomiędzy Ministrem, rektorem Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF w Warszawie) i Instytutem Sportu zawarto porozumienie w zakresie współpracy przy
tworzeniu i prowadzeniu Narodowej Bazy Talentów, wynikające z realizowania przez Instytut Sportu zadania publicznego pn. „Narodowa Baza Talentów – elektroniczne narzędzie gromadzenia i analizy danych populacyjnych
z zakresu poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży”51. Na zadanie dotyczące utworzenia, rozbudowy i administracji portalu NBT Instytut Sportu
wykorzystał z budżetu państwa część 25 – Kultura fizyczna 1000 tys. zł,
w tym 200 tys. zł w 2017 r., 400 tys. zł w 2018 r. i 400 tys. zł w 2019 r.

50 Zadania pn. „Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach – szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
Gimnazjada, Licealiada” były realizowane na podstawie porozumień pomiędzy Szkolnym
Związkiem Sportowym w Warszawie a Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym
w Gdańsku, Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska”, Śląskim Szkolnym Związkiem
Sportowym w Katowicach w ramach umów o dofinansowanie zawartych przez Ministra
ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Warszawie.
51 Umowy z dnia: 8 czerwca 2017 r., 28 czerwca 2018 r. i 4 czerwca 2019 r. na realizację zadania
pn. „Administracja oraz rozwój projektu Narodowa Baza Talentów – elektronicznego narzędzia
do gromadzenia i analizy danych populacyjnych dotyczących stanu kondycji fizycznej dzieci
i młodzieży”.

Zbadano dotacje
w kwocie 4,1 mln zł
ze środków FZSdU

Budowa systemu
identyfikacji talentów
sportowych wśród
dzieci i młodzieży

27

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

Niewprowadzenie
funkcjonalności
portalu NBT

Wprowadzenie
Programu Skaut

Nadzór nad realizacją
umów o dofinansowanie
oraz przeprowadzenie
126 kontroli
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Platforma NBT jest ogólnodostępna, możliwość korzystania z niej mają:
nauczyciele wf, związki sportowe, kluby sportowe, trenerzy, uczniowie,
młodzi sportowcy oraz ich rodzice52. Badanie w ramach NBT składa się z:
pomiarów somatycznych (wysokości ciała i masy ciała) oraz testów sprawności fizycznej (zwisu na drążku na ramionach ugiętych, biegu krótkiego
na 50 m, biegu długiego na 600 m – dla dzieci poniżej 12. roku życia, 800 m
– dla dziewcząt, które ukończyły 12. rok życia i 1000 m – dla chłopców, którzy ukończyli 12. rok życia).

Instytut Sportu w latach 2017–2019 (do czasu zakończenia kontroli) nie
wprowadził w portalu NBT funkcjonalności, w szczególności: „Wyszukiwarki talentów”, „Wyszukiwarki trenerów”, „Forum trenerów”, „Kalendarza sportowego”, „rozbudowy modułu „Analiza” o dodatkowe kryteria lokalizacji geograficznej (województwo, powiat, gmina), wykresy”. Rozbudowa
portalu powinna być dokonana do końca 2018 r., zgodnie z pkt IV.5 wniosku
Instytutu Sportu z dnia 7 lutego 2018 r., stanowiącego załącznik do zawartej z Ministrem umowy w dniu 28 czerwca 2018 r.
W Ministerstwie nierzetelnie zweryfikowano rozliczenie ww. zadania na administrację i rozwój projektu NBT za 2018 r. w zakresie braku
wprowadzenia przez Instytut Sportu ww. funkcjonalności portalu NBT
(m.in. Wyszukiwarka talentów, Wyszukiwarka trenerów). Zaakceptowano
wydatkowanie całości kwoty dotacji, pomimo że wprowadzenie funkcjonalności portalu NBT nie zostało wykonane.

W ramach rozwijania systemu identyfikacji talentów sportowych, w 2019 r.
Minister wprowadził pilotażowy Program Skaut finansowany ze środków
FRKF, polegający na utworzeniu unikalnej ogólnopolskiej sieci kompetentnych ekspertów (skautów) posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą, którzy swoją działalnością obejmą docelowo 100% szkół podstawowych w Polsce oraz będą uczestniczyć w procesie gromadzenia
danych dotyczących poziomu sprawności dzieci i młodzieży oraz wskazywać im drogę dalszego rozwoju sportowego. Minister zawarł w 2019 r.
z Instytutem Sportu umowę o dofinansowanie realizacji programu na kwotę
1450 tys. zł.
Minister prawidłowo nadzorował realizację umów o dofinansowanie zadań
dotyczących upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju
ich aktywności fizycznej egzekwując wynikające z nich obowiązki sprawozdawcze (sprawozdania częściowe i końcowe z realizacji zadań) oraz
w formie kontroli. W latach 2016–2019 (do 14 października 2019 r.) przeprowadzono osiem kontroli u beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z FRKF i FZSdU w zakresie rozwijania sportu i aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży. Dodatkowo w latach 2018–2019 przeprowadzono
118 kontroli zadań dofinansowanych z FRKF w ramach Programu Klub

52 Portal NBT posiada funkcjonalność wyszukiwarka uzdolnionych jednostek, która może być
wykorzystywana do identyfikacji talentów sportowych. System przetwarza zagregowane,
zanonimizowane dane osobowe na poziomie populacyjnym. Zalogowany w systemie trener może
na swoim profilu ustawić dowolny filtr dla całego pakietu zgromadzonych w NBT zmiennych
(np. wysokości i masy ciała, wyników prób sprawnościowych wg powiatu lub gminy itp.). System
umożliwia mu wskazanie anonimowych uczniów, którzy na określonym terenie posiadają
wyznaczone przez niego somatyczne i motoryczne predyspozycje do uprawiania danego sportu.
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(na 2017 r. i 2018 r.). W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości
dotyczące m.in.: nieprawidłowego wydatkowania środków po terminie obowiązywania umowy; nieprowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków
otrzymanych z dotacji i wydatków dokonywanych z tych środków; sfinansowania zobowiązań po terminie realizacji zadań publicznych; stosowania niejasnych, niejednolitych kryteriów odnośnie sposobu realizowania
zakupów towarów i usług. Sformułowane – w związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami – wnioski i zalecenia w większości przypadków przyjęto do realizacji.

Kontrolowane pzs, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz fundacje realizowały zadania zgodnie z założeniami programów i zadań oraz umowami
zawartymi z Ministrem. Środki publiczne były wydatkowane w sposób
oszczędny i konkurencyjny oraz zgodnie z katalogiem kosztów bezpośrednich i pośrednich określonych w programach i zadaniach. Kontrolowane
jednostki prawidłowo sprawowały nadzór nad realizacją dofinansowanych zadań, monitorowały ich realizację oraz dokonywały wymaganych
w programach ewaluacji zadań (z wyjątkiem ewaluacji realizacji Projektu
Junior Sport w 2016 r. przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”).
Prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia zadań pod względem merytorycznym oraz rzeczowo-finansowym. Stwierdzone nieprawidłowości
dotyczyły nieterminowych zwrotów niewykorzystanych dotacji z FRKF,
niezachowania pełnego okresu ubezpieczenia uczestników zajęć SKS, zawyżenia wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie zajęć SKS, nieprawidłowego
sprawdzenia i zatwierdzania dowodów księgowych w Programie SKS.
Nieprawidłowości te nie miały istotnego wpływu na realizację zadań.

W przypadku czterech beneficjentów stwierdzono nieterminowy zwrot niewykorzystanych środków dotacji udzielonych przez Ministra na realizację
zadań w latach 2016–2018 z FRKF w łącznej kwocie 370,5 tys. zł. Stanowiło
to naruszenie zapisów umów o dofinansowanie za 2016 r., 2017 r. i 2018 r.,
które zobowiązywały do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania
na rachunek FRKF w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Było to także niezgodne z terminem określonym w § 14 ust. 2 pkt 10
lit. b rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania
środków z FRKF oraz § 11 ust. 2 pkt 10 lit. b rozporządzenia z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z FRKF. Niewykorzystane
środki dotacji zwrócono wraz z należnymi odsetkami.

Realizacja
programów i zadań
przez beneficjentów

Nieterminowe zwroty
dotacji przez beneficjentów

Przykłady

Polski Związek Koszykówki nieterminowo zwrócił niewykorzystane w latach
2016–2018 dofinansowanie na realizację w ramach Programu Sport Wszystkich
Dzieci zadania pn. „Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki” dla dziewcząt
i chłopców, mające na celu upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, w tym
rozwój ich aktywności fizycznej, tj. w ramach umowy z 2016 r. 42,49 tys. zł
(22 dni po terminie), w ramach umowy z 2017 r. – 14,45 tys. zł, odpowiednio
15 dni (14,39 tys. zł) i 46 dni (60 zł) po terminie, w ramach umowy z 2018 r.
– 32,89 tys. zł (22 dni po terminie) określonym w zawartych umowach o dofinansowanie.
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Fundacja Ekstraklasy dokonała zwrotu niewykorzystanego dofinansowania
w wysokości 6,43 tys. zł na realizację w ramach Programu Sport Wszystkich
Dzieci zadania pn. „Akademie Klasy Ekstra” za 2017 r., tj. 44 dni po terminie
określonym w umowie o dofinansowanie.
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” dokonał zwrotu niewykorzystanego dofinansowania na realizację Programu SKS w 2017 r. w kwocie
60,69 tys. zł, tj. jeden dzień po terminie określonym w umowie o dofinansowanie.
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza nieterminowo zwróciła niewykorzystaną dotację na realizację Programu SKS w 2018 r. w kwocie
213,58 tys. zł, tj. 15 dni po terminie określonym w umowie o dofinansowanie.
Nieprawidłowe
sprawdzanie i zatwierdzanie
dowodów księgowych

W dwóch kontrolowanych stowarzyszeniach kultury fizycznej realizujących Program SKS wystąpiły nieprawidłowości w zakresie sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych oraz sporządzania dowodów
po dokonaniu operacji gospodarczych.
Przykłady

W Śląskim Szkolnym Związku Sportowym w Katowicach stwierdzono, że:
– jedenaście dowodów księgowych dotyczących realizacji programu w latach
2017–2018, tj. siedem z 2017 r. (siedem list płac) oraz cztery z 2018 r. (cztery
listy płac), odnoszących się do wynagrodzenia głównej księgowej, zostało
przez nią sporządzone i sprawdzone, co było niezgodne z Instrukcją o obiegu
dokumentów finansowo – księgowych z 10 lutego 2004 r. Zgodnie z regulacją w pkt 11.1.c ww. instrukcji, dowodów nie mogą sprawdzać pracownicy,
którzy wystawili dany dowód lub pracownicy, których dany dowód dotyczy.
Powyższe wynikało z braku innych pracowników finansowych w związku;
– cztery dowody księgowe z 2018 r. (tj. trzy listy płac oraz jeden rachunek
do umowy) sporządzono po dokonaniu operacji gospodarczych, tj. po dokonaniu wypłaty wynagrodzeń. Dowody te ujęto w księgach rachunkowych
i wypłacono na podstawie zbiorczych dokumentów – polecenie księgowania przed ich sprawdzeniem i zatwierdzeniem. Daty podpisów na listach
płac oraz rachunku w rubrykach dotyczących wykonania, sprawdzenia,
zatwierdzenia przez głównego księgowego oraz dyrektora, tj. Sekretarza
Zarządu Związku oraz Prezesa Związku były wpisane z datą wcześniejszą
niż ich wydruki, co naruszało art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości53, zgodnie z którym dowód księgowy powinien być zgodny
z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej.

Realizacja Programu SKS
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W Wojewódzkim Szkolnym Związku Sportowym w Gdańsku stwierdzono,
że dwie faktury z 2018 r. na kwotę 1500 zł nie zawierały podpisu osoby odpowiedzialnej za ich sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym, co stanowiło naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. Spowodowane
to było pominięciem potwierdzenia sprawdzenia ww. dowodów pod względem
formalno-rachunkowym.

W latach 2017–2019 Program SKS był realizowany przez wybranych przez
Ministra: operatora krajowego – Instytut Sportu oraz 16 operatorów wojewódzkich. Instytut Sportu w latach 2017–2018 na realizację Programu SKS
wykorzystał 2100,1 tys. zł.
53 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm., dalej: „ustawa o rachunkowości”.
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W ramach realizacji Programu SKS Instytut Sportu nierzetelnie sporzą- Nierzetelne sporządzenie
dził dokumenty dotyczące rozliczenia realizacji za lata 2017 i 2018 r. rozliczenia Programu SKS
Dane w zakresie liczby uczestników, grup ćwiczebnych, liczby gmin i placówek oświatowych były niezgodne ze sprawozdaniem merytorycznym
oraz raportem sprawozdawczo-ewaluacyjnym. W 2017 r. w rozliczeniu
rzeczowo-finansowym liczba uczestników 291 212 oraz grup ćwiczebnych
14 615 były niezgodne z liczbą uczestników 292 211 i grup ćwiczebnych
14 616 wskazaną w sprawozdaniu merytorycznym oraz raporcie sprawozdawczo-ewaluacyjnym. W 2018 r. w rozliczeniu rzeczowo-finansowym
liczba uczestniczących gmin w programie 2333 była niezgodna z liczbą
2332 wskazaną w raporcie sprawozdawczo-ewaluacyjnym, a liczba 9678
placówek oświatowych była niezgodna z liczbą 9684 w sprawozdaniu
merytorycznym i raporcie sprawozdawczo-ewaluacyjnym.
Instytut Sportu prowadził pełną sprawozdawczość realizacji Programu
SKS. Niezbędne dane były zbierane w ramach utworzonego elektronicznego dziennika SKS, uruchomionego w 2017 r. Nauczyciele i operatorzy
wojewódzcy byli zobowiązani do uzupełniania dziennika, a zebrane dane
umożliwiały generowanie raportów. Wydatki IS-PIB na utworzenie dziennika ze stroną internetową wyniosły 52,9 tys. zł, a na rozbudowę dziennika
o nowe funkcjonalności IS-PIB przeznaczył 101,7 tys. zł. Dziennik umożliwia realizację sprawozdawczości, tworzenie ankiet i protokołów wizytacji
zajęć, rekrutację na konferencje, generowanie rozliczeń i przeprowadzanie testów.

Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach – operator Programu SKS
w województwie śląskim w 2017 r. i 2018 r. nie ubezpieczył od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników zajęć SKS w okresie odpowiadającym okresowi realizacji zajęć w szkołach. W 2017 r. ubezpieczenie
nie obejmowało 11 dni, natomiast w 2018 r. uczestnicy zajęć nie byli ubezpieczeni przez 18 dni trwania zajęć SKS. Zgodnie z umowami zawartymi
przez Ministra z ww. związkiem w 2017 r. i 2018 r. w ramach Programu SKS,
termin realizacji zadania obejmował każdorazowo cały rok.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku – operator Programu
SKS w województwie pomorskim niezgodnie z postanowieniami umów
zawartych z nauczycielami wf w latach 2017–2018, wypłacił trzem nauczycielom wynagrodzenia w kwocie wyższej łącznie o 240 zł niż wynagrodzenie wynikające z rozliczenia przeprowadzonych zajęć SKS54. Zgodnie
z postanowieniami § 2 pkt 1 i 3 umów zlecenia zawartych w 2017 r., podstawę naliczenia wynagrodzenia za prowadzenie zajęć stanowił wykaz
przepracowanych godzin zamieszczony w elektronicznym dzienniku zajęć
SKS. Rozliczono zajęcia w dniach 7 i 9 lutego 2018 r., pomimo, że z treści
umowy zawartej w 2018 r. wynikało, że będzie ona obowiązywała od dnia
podpisania, tj. nie wcześniej niż od 12 lutego 2018 r.

54 Umowa z dnia 1 lutego 2017 r. – wypłacono wynagrodzenie za realizację 70 godzin, podczas
gdy w rozliczeniu nauczyciel wykazał 68 godzin (zawyżenie o 80 zł); umowa z dnia 31 stycznia
2017 r. – wypłacono wynagrodzenie za realizację 69 godzin, podczas gdy w rozliczeniu
nauczyciel wykazał 67 godzin (zawyżenie o 80 zł); umowa z dnia 12 lutego 2018 r. – wypłacono
wynagrodzenie w kwocie 80 zł za realizację dwóch godzin zajęć, które odbyły się przed
rozpoczęciem okresu obowiązywania tej umowy (zawyżenie o 80 zł).

Elektroniczny
dziennik zajęć SKS

Niezachowanie pełnego
okresu ubezpieczenia
uczestników zajęć SKS

Zawyżenie wypłaty
wynagrodzenia
za prowadzenie zajęć SKS
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Realizacja
programów i zadań
w szkołach

Nie w pełni prawidłowa
realizacja Programu SKS
w szkołach

Przeprowadzone kontrole w ośmiu szkołach publicznych wykazały,
że w latach 2016–2019 (do 30 czerwca) realizowano w nich zajęcia sportowe pozalekcyjne finansowane przez organy prowadzące szkół, zajęcia
komercyjne oraz zajęcia sportowe dofinansowane przez Ministra ze środków FRKF (Projekt Mały Mistrz55, Projekt Junior Sport56, Projekt LAS57,
Program SKS – wszystkich skontrolowanych szkołach) i ze środków FZSdU
(Program Umiem Pływać58). Ponadto uczniowie dwóch skontrolowanych
szkół uczestniczyli w 2019 r. w Programie Sprawny Dolnoślązaczek współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
oraz Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu (w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce i Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie).
W większości skontrolowanych szkół podstawowych zajęcia SKS były realizowane zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra w Programach SKS
na lata 2017–2019, tj.:
1) dyrektorzy szkół udostępnili nieodpłatnie szkolne obiekty sportowe
(hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska zewnętrzne i inne obiekty)
oraz sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć SKS na czas 60 minut
na każde zajęcia, dwa razy w tygodniu;

2) nauczyciele realizujący zajęcia SKS w latach 2017–2019 byli nauczycielami wf zatrudnionymi w szkołach na umowę o pracę59;

3) uczestnicy oraz grupy ćwiczebne SKS zostały zgłoszone do operatorów
wojewódzkich przez nauczycieli wf lub dyrektorów szkół;

4) w grupach ćwiczebnych uczestniczyli tylko uczniowie szkół (uczniowie
szkoły podstawowej oraz uczniowie likwidowanych w wyniku reformy
oświatowej gimnazjów), w szkołach w latach 2017–2018 utworzono
od jednej do dwóch grup ćwiczebnych, a w 2019 r. (w dwóch z ośmiu
szkół) trzy grupy ćwiczebne. W latach 2017–2019 grupy ćwiczebne
liczyły od 15 do 33 uczniów;

5) posiadano oświadczenia uczestników zajęć sportowych lub ich przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na ich udział w zajęciach
sportowych SKS oraz na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Skany oświadczeń
wprowadzono do dziennika SKS, w przypadku jednej szkoły, dopusz55 Projekt był realizowany w 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II
w Ostrowie Wielkopolskim.
56 Projekt był realizowany w 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Lubawce).
57 Projekt był realizowany w latach 2016–2019 w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
w Kiełczowie.
58 Projekt był realizowany w latach 2017–2019 w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru
w Lubawce (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce) oraz w latach 2016–2019 w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.
59 Poza jednym przypadkiem. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce przez okres dwóch
miesięcy (od października do listopada 2017 r.) zajęcia prowadził nauczyciel nieprowadzący
lekcji wf.
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czono do udziału w zajęciach dzieci mimo, że nie otrzymano skanów
oświadczeń, a w jednej szkole wprowadzone do dziennika SKS skany
oświadczeń uczestników zajęć dotyczyły innych osób, tj.:

− w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
nauczyciele wf prowadzący zajęcia SKS potwierdzili, że w zajęciach
uczestniczyły dzieci, które nie oddały zgód lub oddały je w późniejszym terminie. Ponadto wskazali, że dzieci były dopuszczone do udziału w zajęciach, ponieważ byli to uczniowie szkoły,
znani nauczycielom. Prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu (operator wojewódzki) wskazał, że uczestnik zajęć sportowych SKS nieposiadający zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo
w zajęciach nie powinien w nich uczestniczyć,

− w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce na 52 uczestników
zajęć SKS (w trzech grupach ćwiczebnych) w 2019 r., w trakcie kontroli NIK, nauczyciele dysponowali oryginałami oświadczeń przedstawicieli ustawowych uczestników o wyrażeniu zgody na udział
w zajęciach SKS oraz na przetwarzanie danych osobow ych.
W 47 przypadkach, do dziennika SKS prawidłowo załączono skany
ww. oświadczeń, a w pozostałych pięciu przypadkach, w dzienniku SKS, w pozycji dotyczącej danego uczestnika, załączono skany
oświadczeń innych uczestników.

Jednocześnie NIK zauważa, że w zakresie prowadzenia dokumentacji realizacji zajęć SKS za lata 2017–2018 w Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie – z poziomu konta nauczycieli
nie było dostępu do skanów oświadczeń z lat 2017–2018, a w dzienniku
zajęć SKS brak było informacji o czasie edycji poszczególnych wpisów;

6) zajęcia prowadzono w grupach ćwiczebnych z częstotliwością dwóch
razy w tygodniu po 60 minut (120 minut tygodniowo) zgodnie z harmonogramem zajęć. NIK zauważa, że:
− w Zespole Szkolno-Pr zedszkolny m w Lubawce w 2019 r.
(do 30 września) przeprowadzono łącznie 172 godziny zajęć SKS,
a tylko w jednej grupie (biathlon) ww. zajęcia prowadzono dwa
razy w tygodniu, zgodnie z zmieszczonym w dzienniku SKS harmonogramem. W pozostałych grupach (karate oraz dyscypliny
mieszane) zajęcia odbywały się z większą częstotliwością, niezgodnie z harmonogramem. Nauczyciel wf prowadzący zajęcia wskazał, że w czasie dwutygodniowych ferii zimowych 2019 r. zajęcia
SKS się nie odbywały, więc postanowił je odrobić. Ponadto poinformował, że zajęcia odbywały się zgodnie z przyjętym (i wprowadzonym do dziennika SKS) harmonogramem, jednak od września
zrezygnował z ich prowadzenia, a nauczyciel, który go zastąpił
zmienił harmonogram,

− w Szkole Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie – na podstawie zapisów w dzienniku SKS nie można było ustalić, czy
zajęcia prowadzone były przez 60 minut, ponieważ do systemu
można wpisać tylko godzinę rozpoczęcia zajęć (nie wpisuje się
godziny ich zakończenia). Ponadto system dziennika nie przecho-
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wuje i nie archiwizuje harmonogramów zajęć za minione okresy
– możliwość wydruku harmonogramów zajęć dotyczyła tylko grup
prowadzonych na bieżąco, tj. od września 2019 r.;

7) w siedmiu z ośmiu skontrolowanych szkół w grupach ćwiczebnych
dziewczęta stanowiły w latach 2017–2019 co najmniej połowę grupy60.

NIK zauważa, że w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie nie zachowano w 2019 r. ww. wymogu, tj. do żadnej z dwóch
grup nie zgłosiło się więcej niż 50% dziewcząt, skutkiem czego nie
wypełniono zasad Programu SKS. Regulamin uczestnictwa w Programie
SKS określał, że w przypadku zgłoszenia dwóch grup przynajmniej
w jednej grupie dziewczęta muszą stanowić ponad 50% jej uczestników.
Powyższe wyjaśniono wpisaniem się większej liczby chłopców;

8) przeprowadzono testy sprawnościowe (zwis na drążku, biegi na 50 m,
600 m, 800 m, 1000 m) wszystkich uczestników Programu SKS dwa
razy w roku, w terminach określonych przez operatora krajowego
oraz wprowadzono ich wyniki do dziennika SKS, przy czym w Szkole
Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie nauczyciele wf nie
zrealizowali testów wśród uczestników zajęć w I semestrze 2019 r.,
pomimo obowiązku w Regulaminie Programu SKS realizacji testów
co najmniej raz w semestrze i wprowadzania ich wyników do elektronicznego dziennika SKS. Powodem nieprzeprowadzenia testów
był brak czasu, ponieważ z powodu strajku część zajęć nie odbyła się,
a po powrocie do szkoły rozgrywane były zaległe zawody sportowe;

9) dyrektorzy szkół potwierdzali w dziennikach zajęć prowadzonych
przez nauczycieli wf prowadzących zajęcia SKS wykorzystanie obiektów
sportowych szkół; do rachunków dotyczących realizacji zajęć załączono
podpisane przez dyrektorów szkół wydruki potwierdzające realizację
zajęć na szkolnych obiektach sportowych. NIK zauważa jednak, że:
− w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
nauczyciele wf nieterminowo generowali z dziennika SKS raporty z przepracowanych zajęć sportowych. Termin wprowadzenia
do dziennika raportu z zajęć, które każdorazowo były potwierdzane przez dyrektora szkoły, upływał piątego dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego. W badanej próbie miesięcznych
rozliczeń zajęć SKS stwierdzono, że w 2018 r. terminu dochowano w jednym na cztery badane miesiące, a w 2019 r. w dwóch
na pięć. Instytut Sportu wskazał, że dyrektorzy szkół nie zostali
ujęci w decyzjach Ministra dotyczących realizacji Programu SKS
i nie sprawowali nadzoru nad realizacją zajęć Programu SKS, które
w swoim założeniu nie są zajęciami szkolnymi. Dyrektorzy szkół,
obok jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie porozumień podpisanych z operatorami wojewódzkimi programu, mogą
występować, jako strona użyczająca obiekty z przeznaczeniem
na realizację programu oraz strona potwierdzająca fakt realizacji
poszczególnych zajęć programu w tych obiektach,
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− dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie zadecydował o wprowadzeniu dziennika papierowego, ponieważ system dziennika elektronicznego SKS nie dawał
możliwości potwierdzania wykorzystania obiektów sportowych
i sprzętu sportowego w dzienniku SKS prowadzonym przez nauczyciela. Dyrektor szkoły potwierdzał natomiast raportem odbyte
zajęcia (kopie dokumentów znajdowały się w posiadaniu szkoły
od 2018 r.);

10) w trzech spośród ośmiu szkół wystąpiło od jednego do pięciu wypadków
na zajęciach SKS (nie stwierdzono wypadków o charakterze śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym). Pomimo braku wskazania w Programach
SKS i Regulaminach SKS (na lata 2017–2019) zasad jakie należy stosować
przy wystąpieniu wypadków, w skontrolowanych szkołach stosowano
procedury powypadkowe określone w rozporządzeniu w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, w tym rejestrowano wypadki
w rejestrach wypadków (w szkołach w Puszczykowie, Ostrowie Wielkopolskim, Rudzie Śląskiej);

11) we wszystkich szkołach promowano uczestnictwo w zajęciach SKS
poprzez wywieszone zaproszenia do udziału w SKS, plakaty SKS o aktualnych dniach i godzinach zajęć oraz informacje na stronie internetowej
szkoły (w dwóch szkołach), ponadto nauczyciele wf prowadzili działania
zachęcające dzieci do uczestnictwa na lekcjach wf.

W 2017 r., w ramach realizacji Programu SKS wystąpiło w kraju ogółem Brak wskazania zasad
30 wypadków, w 2018 r. 55, a w 2019 r. (do 30 czerwca) 24. W stosunku postępowania w razie
do roku 2017 w 2018 r. ich liczba wzrosła o 83%. Najczęściej dotyczyły one wypadków
urazów takich jak: stłuczenia, złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów. Nie odnotowano wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych.
Minister w Programach SKS na lata 2017–2019 nie wskazał jakie należy
stosować zasady postępowania w razie wypadków na zajęciach SKS. Dyrektor IS-PIB stwierdziła, że najczęściej postępowanie odnośnie wypadku
na zajęciach SKS polega na zgłoszeniu tego faktu do ubezpieczyciela, który
podejmuje procedurę w celu wyjaśnienia okoliczności i wypłaty odszkodowania. Procedura postępowania w sytuacji wypadku na zajęciach wynikała
z umów z ubezpieczycielami zajęć, za których zawarcie odpowiedzialni byli
operatorzy wojewódzcy.

W 2016 r. Minister realizował w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci
projekty Mały Mistrz i Junior Sport. W Projekcie Mały Mistrz uczestniczyli
uczniowie klas I–III szkół podstawowych w sześciu blokach sportów61,
a w Projekcie Junior Sport uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych
w trzech blokach62. Projekty były realizowane we wszystkich województwach. Operatorem krajowym Projektu Mały Mistrz był Instytut Sportu,

61 1) Rowerzysta-Turysta; 2) Gimnastyk-Tancerz; 3) Saneczkarz–Narciarz-Łyżwiarz; 4) Piłkarz-Nożny/Ręczny/Koszykarz/Siatkarz; 5) Lekkoatleta; 6) Pływak-Wodniak.
62 Blok 1 – zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki
i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość,
zwinność, gibkość i wytrzymałość, Blok 2 – gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej; Blok 3 – sporty charakterystyczne
dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

Zakończenie w 2016 r.
realizacji projektów
Mały Mistrz i Junior Sport
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Gminne strategie
i programy dotyczące
sportu dzieci i młodzieży

a Junior Sport – Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekty te zostały
przez Ministra zakończone w 2016 r. i nie były w latach następnych kontynuowane. Fundacja Orły Sportu prawidłowo realizowała zadania operatora krajowego koordynacji Projektu Mały Mistrz, w którym uczestniczyło
49 tys. dzieci. Instytut Sportu prawidłowo realizował zadania operatora
krajowego w zakresie koordynacji Projektu Junior Sport, w którym uczestniczyło 22,7 tys. dzieci i młodzieży. Wyniki przeprowadzonej ogólnokrajowej ewaluacji projektów potwierdziły uzyskanie zakładanych w nich celów.

Skontrolowane osiem jst, z wyjątkiem gminy miasto Tczew nie posiadało
odrębnych strategii lub programu dotyczącego rozwoju kultury fizycznej,
sportu, w tym aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w mieście/gminie.
Zadania te określano przede wszystkim w strategiach rozwoju miast/gmin
(siedmiu) lub rozwoju i promocji miast (jedno miasto). Wszystkie kontrolowane jst na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego uchwalały programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w których wskazywano zadania w zakresie sportu i rekreacji m.in. dzieci i młodzieży. Ponadto
dwie jst (gmina Długołęka, miasto Imielin) udzielały na podstawie art. 27
ust. 2 ustawy o sporcie dotacji celowych z budżetu jst dla klubów sportowych działających na terenie gminy w celu upowszechnienia i rozwoju
sportu, w tym wśród dzieci i młodzieży.
Przykłady

Miasto Ruda Śląska określiło zadania w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014–203063 oraz Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030
roku – aktualizacja 2018 r.64 W Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata
2014–2030 zadania te ujęto w pierwszym celu strategicznym Ruda Śląska
nowoczesnym, atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia i rozwoju, miastem o zintegrowanej przestrzeni społecznej w ramach dwóch operacyjnych,
tj.: 1.6 Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców (zadanie upowszechnianie sportu masowego, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży) i 1.10 Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych służące
osiąganiu sukcesów we współzawodnictwie sportowym (zadanie doskonalenie
i rozszerzenie systemu sportowego szkolenia dzieci i młodzieży). W Strategii
Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku – aktualizacja 2018 r. zadania ujęto
w pierwszym celu strategicznym Ruda Śląska nowoczesnym, atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia i rozwoju, miastem o zintegrowanej przestrzeni społecznej, w jednym z pięciu celów operacyjnych, tj. 1.4. Promowanie aktywności
fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców (zadanie doskonalenie i rozszerzanie systemu sportowego szkolenia dzieci i młodzieży). Ponadto corocznie
uchwalano programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jednym z priorytetowych
zadań określono w nich sportowe szkolenie dzieci i młodzieży.
Gmina Długołęka w przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Długołęka na lata
2011–202065 jednym z celów operacyjnych określiła Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej oraz Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Cele składały się
z priorytetów rozwoju. Pierwszy z nich to zbiór priorytetów rozwoju: 1) rozwój
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 2) promocja turystyczno-rekreacyjna

63 Przyjęta Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.49.2014 z dnia 27 marca 2014 r.
64 Przyjęta Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.76.2018 z dnia 24 maja 2018 r.
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gminy, 3) wykształcenie funkcji turystyczno-rekreacyjnych gminy, natomiast
drugi to: 1) budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
2) popularyzacja sportu i rekreacji. Dla realizacji celów i priorytetów rozwoju
określono w strategii zadania strategiczne, które w obszarze sportu i rekreacji obejmowały m.in.: rozbudowę komunalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wspieranie budowy infrastruktury sportowej należącej do organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy, organizację i wspieranie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (masowych, szkolnych oraz profesjonalnych, rozszerzenie oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży, w szczególności w okresie wakacyjnym, wspieranie rozwoju stowarzyszeń, zrzeszeń i klubów sportowych poprzez wsparcie materialne i promowanie oraz wspieranie w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych).
W uchwalanych co roku w gminie rocznych programach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, nie odnoszono się do zagadnień sportu dzieci i młodzieży.
W uchwałach programowych wskazano priorytetowe obszary współpracy
dotyczące m.in. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ponadto Rada Gminy Długołęka na podstawie art. 27 ust. 2 w związku z art. 28
ustawy o sporcie, określiła66 warunki i tryb postępowania w zakresie wsparcia
finansowego klubów sportowych działających w celu upowszechnienia i rozwoju sportu w formie dotacji celowej z budżetu gminy.

W Gminie Mieście Ostrów Wielkopolski uchwalane były programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. W programach nadrzędnym celem było
polepszanie jakości życia mieszkańców gminy, poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Gmina określiła
na każdy rok priorytety do realizacji. W zakresie objętym kontrolą, był to m.in.
priorytet: Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja obozów szkoleniowych.

W Mieście Garwolin uchwalano67 programy współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Celem głównym programów był rozwój partnerstwa pomiędzy miastem
i organizacjami ukierunkowany na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb
mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społecznej obywateli. Jednym
z obszarów zadań publicznych w każdym roku była kultura fizyczna, w tym
upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz organizacja i koordynacja przedsięwzięć w różnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, siatkowa, lekkoatletyka, badminton, taniec, gimnastyka, tenis ziemny, kolarstwo, pływanie, biegi).
Sposobem oceny wykonania programów były wskaźniki efektywności realizacji zadań publicznych tj.: liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację
zadań; liczba zadań publicznych ogłoszonych w otwartych konkursach ofert;
liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych; wysokość środków
finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych; wysokość środków finansowych z budżetu miasta wykorzystanych przez
organizacje; liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych z organizacjami; liczba wydarzeń sportowych realizowanych przez organizacje,
objętych patronatem burmistrza miasta; terminowość składania sprawozdań
z realizacji zadań publicznych.

66 Uchwała nr XXXVI/526/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz
trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka.
67 Na 2016 r. uchwałą nr XIV/80/2015 z dnia 27 października 2015 r.; na 2017 r. uchwałą
nr XXIX/183/2016 z dnia 26 października 2016 r.; na 2018 r. uchwałą nr XLVIII/278/2017 z dnia
25 października 2017 r.; na 2019 r. uchwałą nr LXV/353/2018 z dnia 28 września 2018 r.
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Miasto Imielin posiadało Strategię Rozwoju Miasta Imielin na lata
2011–202068. Strategia nie odnosiła się bezpośrednio do działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży, w tym
rozwoju ich aktywności fizycznej. W opracowaniu wyodrębniono dziewięć
obszarów strategicznych. Wśród celów strategicznych w ramach obszaru 3
– Oświata wyznaczono min. rozbudowę szkoły podstawowej (w tym budowę
sali gimnastycznej) oraz budowę hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum.
W ramach obszaru 8 – Sport i rekreacja wyznaczono cele strategiczne: rewitalizacja terenów poprzemysłowych (po kamieniołomach) na cele rekreacyjno
– sportowe, wspieranie działań mających na celu rozwój sportu i rekreacji,
kontynuacja organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Dokonywanie
okresowej oceny postępów realizacji strategii odbywało się poprzez uchwalanie i realizację kolejnych budżetów miasta. W latach 2016–2019, Rada Miasta
corocznie przyjmowała69 programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Celem głównym programów było budowanie i umacnianie partnerstwa
oraz rozwój współpracy pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi.
Do celów szczegółowych zaliczono m.in.: realizację strategii rozwoju miasta w obszarach strategicznych takich jak sport i rekreacja. Wśród priorytetowych zadań publicznych wspieranych przez miasto, w każdym roku, znalazło się wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej realizowane poprzez:
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych; wspieranie organizacji rozgrywek
ligowych, turniejów, zawodów; promocję sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie
sportu. Sposobem oceny realizacji ww. programów były wskaźniki efektywności realizacji priorytetowych zadań publicznych tj.: liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej; liczba
projektów zrealizowanych przez organizacje w oparciu o środki pozyskane
od samorządu; wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu
miasta na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. Ponadto miasto
udzielało klubom sportowym na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie70
dotacji celowych na realizację celów publicznych m.in. umożliwienie dzieciom
i młodzieży udziału w szkoleniu sportowym.
W Gminie Lubawka, w przyjętej, uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Strategii Rozwoju Gminy Lubawka71 wskazano m.in., że celem priorytetowym gminy
jest systematyczny rozwój infrastruktury i umiejętności w obszarze turystyki, sportu i rekreacji, w tym realizacja zadania Opracowanie i wdrożenie
Strategii Turystyki i Sportu w Gminie Lubawka. Termin realizacji tego zadania przewidziano na lata 2019–2023. Gmina podjęła zgodnie z przyjętymi
założeniami działania w celu przygotowania opracowania strategii turystyki
i sportu. Działania te polegały na rozeznaniu rynku celem wyłonienia wykonawcy, który opracuje strategię. Podstawą bieżącego działania w zakresie
organizowania sportu, w tym sportu dzieci i młodzieży, były roczne programy
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68 Przyjętą uchwałą nr XV/89/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 r.
69 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego. Programy przyjęte zostały uchwałą nr XII/69/2015 z dnia 28 października 2015 r.
– na rok 2016, uchwałą nr XXIII/153/2016 z dnia 26 października 2016 r. – na rok 2017, uchwałą
nr XXXVI/216/2017 z dnia 30 października 2017 r. – na rok 2018 i uchwałą nr XLVI/292/2018
z dnia 26 września 2018 r. – na rok 2019.
70 Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta
Imielin.
71 Strategia Rozwoju Gminy Lubawka 2017–2023 przyjęta Uchwałą nr V/364/18 Rady Miejskiej
w Lubawce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubawka
2017–2023.
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współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. W programach corocznie określano priorytetowe obszary współpracy. W 2016 r. określono, że będzie to upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektów sportowych oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym realizacja pozaszkolnych
form edukacji i organizacji wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych.
Szczegółowymi formami działania w ramach realizacji tego zadania były: organizacja zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności w sportach zimowych, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym, w zespołowych
grach sportowych, kolarstwie górskim, jeździectwie, „nordic walking”.
W programach współpracy na lata 2017–2019 nie odnoszono się w zakresach
przedmiotowych do zagadnień sportu dzieci i młodzieży.

W Mieście Puszczykowo obowiązywały Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010–202072 oraz Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017–203073. W Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata
2010–2020 uwzględniono trzy projekty: budowa i modernizacja infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i jej wykorzystanie (do jego celów zaliczono zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży oraz stworzenie infrastruktury sportowej
dla wszystkich mieszkańców miasta). Jako zadania do wykonania wskazano
między innymi budowę hali sportowej, boisk sportowych i innych urządzeń
sportowo-rekreacyjnych (ścianka wspinaczkowa, skate park). Drugim projektem, który zawarto w tej strategii były imprezy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców miasta (jako zadania do wykonania wskazano
między innymi organizację imprez sportowych w mieście), a w trzecim projekcie, w którym jako zadanie zapisano „przygotowanie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” ujęto stałe podnoszenie jakości
usług edukacyjnych, a celem było zapewnienie coraz lepszych warunków rozwoju dzieci i młodzieży. W Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa
na lata 2017–2030 zapisano cel strategiczny I – zwiększenie atrakcyjności życia
w Puszczykowie, zwłaszcza dla osób młodych, działanie I.4 rozwój infrastruktur wszystkich pokoleń, gdzie zamieszczono zapisy dotyczące takich zadań
jak m.in. budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1,
budowa miasteczka rowerowego, urządzenie lodowiska sezonowego i wykonanie analiz możliwości zlokalizowania basenu i lodowiska. W gminie obowiązywały roczne programy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W programach
ustanowiono priorytetowe obszary współpracy, w tym w odniesieniu do działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W wymienionych programach
nie zawarto zapisów dotyczących celów lub spodziewanych efektów w zakresie upowszechniania sportu lub aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Gmina miasto Tczew realizowała Program rozwoju sportu na lata 2015–2018
oraz Program rozwoju sportu na lata 2019–202374. Celami strategicznymi
tych programów były: podniesienie stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej
mieszkańców Tczewa, w tym dzieci i młodzieży. Jako cele priorytetowe wskazano natomiast m.in. rozwój sportu dzieci i młodzieży, rozwój sportu kwalifikowanego oraz rozwój sportu dla wszystkich. W ramach realizacji celu priorytetowego rozwój sportu dzieci i młodzieży określono cele: poprawę stanu

72 Uchwala nr 254/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia
Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010–2020.
73 Uchwała nr 248/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia
Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017-2030.
74 Przyjęte odpowiednio: Uchwałą nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września
2015 r. oraz Uchwałą nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r.
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zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawę stanu szkolnych
obiektów sportowych, zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do szkolnych obiektów sportowych, zwiększenie oferty programowej zajęć pozalekcyjnych poprzez: zwiększenie zajęć sportowych, jako ofertę zajęć pozalekcyjnych,
podnoszenie poziomu zajęć wychowania fizycznego w klasach I–III, wdrażanie
nowych projektów we współpracy ze związkami sportowymi, poprawę systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej, wspieranie klubów sportowych, rozbudowę infrastruktury sportowej
oraz kontynuację programu remontów szkolnych obiektów sportowych. Jako
zamierzone efekty realizowanych działań przewidziano: poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia, podniesienie jego sprawności fizycznej i wzmocnienie zainteresowania aktywnymi formami spędzania czasu wolnego, poprawę
warunków prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć korekcyjnych
oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie dostępności obiektów dla
uczniów niepełnosprawnych, lepsze wykształcenie i przygotowanie nauczycieli, trenerów i instruktorów, którzy posiądą umiejętność stworzenia ciekawej oferty programowej, aktywizującej dzieci i młodzież szkolną do czynnego
spędzania wolnego czasu. Gmina posiadała również uchwalone programy
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016–2019 r.
Przykład dobrej praktyki
– wprowadzenie
przez gminę programu
rozwoju sportu

Od 0,9% do 40,8%
wydatków w jst
na upowszechnianie
sportu i aktywność fizyczną
dzieci i młodzieży

Dobra praktyka
Spośród skontrolowanych jst jedynie gmina miasto Tczew przyjęła odrębny
program rozwoju sportu, mający na celu upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży. NIK ocenia powyższe działanie jako dobrą praktykę
w realizacji przez jst zadań w zakresie kultury fizycznej.

Kontrolowane jst udzielały dotacji w zakresie upowszechniania sportu oraz
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na rzecz beneficjentów w ramach
otwartych konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym na podstawie
przepisów o działalności pożytku publicznego. Ponadto dwie z ośmiu jst
przyznały beneficjentom dotacje celowe (klubom sportowym) na podstawie uchwał w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania
własnego w zakresie rozwoju sportu, podjętych na podstawie art. 27 ust. 2
ustawy o sporcie.

W latach 2016–2018 wydatki skontrolowanych jst na zadania związane
z upowszechnianiem sportu i aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży
stanowiły od 0,9% do 40,8% (średnio 16,6%) wydatków w dziale 926
– Kultura fizyczna tych jst. W poszczególnych jst wydatki te wynosiły:
− miasto Imielin – 1009,1 tys. zł, tj. 23,2% środków w dziale 926
(4347,8 tys. zł), w tym 40,5 tys. zł w ramach otwartych konkursów
ofert i w trybie pozakonkursowym oraz 968,6 tys. zł na podstawie
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu;
− gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – 3496,3 tys. zł, tj. 12,6% środków
w dziale 926 (27 707,3 tys. zł), w ramach otwartych konkursów ofert;
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− miasto Ruda Śląska – 8113,8 tys. zł, tj. 14,8% środków w dziale 926
(54 683,9 tys. zł), w ramach otwartych konkursów ofert i w trybie
pozakonkursowym;
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− gmina Długołęka – 1353,5 tys. zł, tj. 25,6% środków w dziale 926
(5282,3 tys. zł), w tym 9,1 tys. zł w trybie pozakonkursowym oraz
1344,4 tys. zł na podstawie uchwały w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu;

− miasto Garwolin – 1291 tys. zł, tj. 40,8% środków w dziale 926
(3166,4 tys. zł), w ramach otwartych konkursów ofert;

− miasto Lubawka – 397 t ys. zł, tj. 9,2% środków w dziale 926
(4330,7 tys. zł), w ramach otwartych konkursów ofert;
− miasto Puszczykowo – 127,6 tys. zł, tj. 0,9% środków w dziale 926
(14 804,1 tys. zł), w ramach otwartych konkursów ofert;

− gmina Miasto Tczew –1360,6 tys. zł, tj. 5,9% środków w dziale 926
(22 997,8 tys. zł), w ramach otwartych konkursów ofert.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży były realizowane w jst zgodnie z przepisami
ustawy o działalności pożytku publicznego oraz regulacjami wewnętrznymi. Prawidłowo udzielano dotacji celowych klubom sportowym na realizację umów zawartych w ramach uchwał podjętych na podstawie art. 27
ust. 2 ustawy o sporcie.

Powyższe zadania były rozliczane prawidłowo i terminowo, z wyjątkiem
zlecanych przez trzy gminy.
Przykłady

Miasto Imielin zaniechało podjęcia działań kontrolnych realizacji zadania
z zakresu sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia zajęć treningowych i udziału we współzawodnictwie sportowym sekcji piłki nożnej, w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach,
organizacja szkolenia sportowego w ramach prowadzonych sekcji piłki nożnej,
w związku z przekazaniem przez beneficjenta z opóźnieniem sprawozdania
częściowego z realizacji zadania za I i II kwartał 2017 r. Zgodnie z umowami
dotacji, w przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, powinna zostać przeprowadzona kontrola, która może być podstawą do rozwiązania umowy. Miasto nie podjęło jednak działań kontrolnych wobec nieotrzymania w terminie
ww. sprawozdań.

Prawidłowa realizacja
otwartych konkursów
ofert w jst

Nieegzekwowanie
sprawozdań częściowych
i akceptacja rozliczenia
zawierającego
niepotwierdzone zmiany

Miasto Puszczykowo rozliczyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania,
w którym w części zawierającej rozliczenie poszczególnych wydatków było
11 poprawek kwot dokonanych ołówkiem, bez parafy osoby ich dokonującej, co było sprzeczne z umową dotacji, stanowiącą że wszelkie oświadczenia, zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia związane z umową wymagają formy
pisemnej.

Gmina miasto Ostrów Wielkopolski nie egzekwowała od organizacji pozarządowych sprawozdań częściowych (za II półrocze danego roku) pomimo istniejącego obowiązku, który zawarto w umowie na realizację zadania publicznego.

5.2. Efekty realizacji programów dotyczących rozwoju
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Dokumentem strategicznym określającym w latach 2016–2020 cele, priorytety, kierunki interwencji oraz wskaźniki realizacji celów dotyczących
rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz rozwoju szkolnej

Program Rozwoju Sportu
do roku 2020
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infrastruktury sportowo-rekreacyjnej był PRS 2020. Jednym z celów PRS
2020 było Zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania
aktywności fizycznej na każdym etapie życia. W ramach ww. celu w Priorytecie 1.1. Kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz
podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży wskazano m.in., że regularne podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja właściwemu rozwojowi
psychofizycznemu dzieci i młodzieży, a także może pełnić pomocniczą rolę
w nawiązywaniu relacji społecznych oraz przeciwdziałaniu zjawiskom
patologicznym. W ramach ww. priorytetu określono cztery kierunki interwencji, tj.: Zapewnianie niezbędnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, w tym infrastruktury przyszkolnej; Zapewnianie ogólnodostępnej oferty zajęć sportowych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży; Promocja aktywności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem jej prozdrowotnego charakteru;
Rozwijanie sportu szkolnego, w tym szkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Strategiczne
wskaźniki PRS 2020

W PRS 2020 zaplanowano cztery strategiczne wskaźniki dotyczące aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dwa dotyczące szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tj.:
− wskaźnik 9 Odsetek dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat podejmujących
aktywność fizyczną75 w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO; wartość
bazowa 21,5% (2013 r.), wartość docelowa 27% (2020 r.);
− wskaźnik 10 Odsetek dziewcząt w wieku 11–17 lat podejmujących aktywność fizyczną76 w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO w stosunku
do analogicznego odsetka chłopców (chłopcy = 100); wartość bazowa
53,3% (2013 r.), wartość docelowa 60% (2020 r.);
− wskaźnik 11 Odsetek młodzieży w wieku 15–17 lat podejmujących aktywność fizyczną77 w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO; wartość bazowa 13,5% (2013 r.); wartość docelowa 16% (2020 r.);
− wskaźnik 12 Odsetek uczniów w wieku 11–17 lat uczestniczących
we wszystkich lub prawie wszystkich lekcjach wychowania fizycznego;
wartość bazowa 73,8% (2013 r.), wartość docelowa 78% (2020 r.);
− wskaźnik 20 Odsetek szkół mających dostęp do sali gimnastycznej;
wartość bazowa 74,7% (2012 r.), wartość docelowa 80% (2020 r.);
− wskaźnik 21 Odsetek szkół mających dostęp do jakiegokolwiek boiska lub
urządzenia sportowego; wartość bazowa 75,9% (2012 r.), wartość docelowa 80% (2020 r.).

Monitorowanie realizacji wskaźników 9, 10 i 11 założono w okresie kilkuletnim na podstawie realizowanych przez Instytut Matki i Dziecka badań
HBSC lub badań zlecanych przez MSiT, zgodnie z metodologią badań HBSC
w okresach pomiędzy oficjalnymi badaniami HBSC; monitorowanie wskaźnika 12 przez MSiT, a monitorowanie wskaźników 20 i 21 corocznie na podstawie danych z SIO.

75 W czasie wolnym.
76 Z uwzględnieniem szkolnych zajęć wychowania fizycznego.
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77 Z uwzględnieniem szkolnych zajęć wychowania fizycznego.
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Realizowane przez Ministra programy i zadania nie zapewniły osiągnięcia
wszystkich zakładanych wskaźników. Ze sporządzonego na zlecenie Ministra badania HBSC w 2018 r. wynika, że w 2018 r. uzyskano tylko jeden
zakładany strategiczny wskaźnik realizacji PRS 2020, tj. wskaźnik 10,
który w 2018 r. (wynosił 72,9%, przy zakładanej 60% wartości docelowej
na 2020 r.).

Wykonanie jednego
z sześciu zakładanych
wskaźników PRS 2020

Zgodnie z ww. badaniem HBSC w 2018 r., w stosunku do przyjętej w PRS
2020 wartości bazowej w 2013 r., spadły wartości wskaźników 9 i 11, dotyczące odsetka dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat oraz w wieku 15–17 lat
podejmujących aktywność fizyczną (MVPA) w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO. Wartość wskaźnika 9 zmniejszyła się z 21,5% do 15,6%,
tj. o 5,9 punktów procentowych, a wskaźnika 11 zmniejszyła się z 13,5%
do 11,15%, tj. o 2,35 punktów procentowych.

Spadek wskaźników
dotyczących aktywności
fizycznej

Minister poinformował, że trendy dotyczące obniżenia aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży zgodnie z danymi podawanymi przez organizację Active
Healthy Kids występują w większości państw Unii Europejskiej i świata.
Problem ten jest wyraźny zarówno w państwach rozwiniętych (np. USA),
jak i rozwijających się (np. Meksyk). Trendy te są związane ze zmianą stylu
życia i zwiększaniem się liczby alternatyw spędzania wolnego czasu przez
dzieci, w tym rozwoju technologii cyfrowych. Minister wskazał, że powody
malejącej aktywności fizycznej młodzieży związane są m.in. ze spędzaniem
większej ilości czasu przed komputerem czy ze smartfonem i tabletem. Młodzież, zajęta grami komputerowymi czy też aktywnością w mediach społecznościowych, ma mniej czasu na trening (z raportu wynika, że średnio
na korzystanie z tych urządzeń młodzi ludzie poświęcają dziennie prawie
trzy godziny – zbyt długo korzystają z urządzeń elektronicznych częściej
dziewczęta niż chłopcy, np. w weekend aż 74 proc. dziewcząt używa smartfona nadmiernie długo).

Wzrost spędzania
przez dzieci i młodzież
czasu przed komputerem,
smartfonem, tabletem

W Aktualizacji PRS 2020, wskazano, że w zakresie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce, podobnie jak w innych krajach, mamy
do czynienia z negatywnym trendem. Zgodnie z wynikami badania HBSC
w 2018 r. zalecenie WHO dotyczące umiarkowanej aktywności fizycznej
(MVPA) spełnia jedynie 17,2% młodzieży (w wieku 11–15 lat), co stanowi
mniej niż jedną piątą badanej populacji. Warto zauważyć, że choć autorzy
raportu wskazują na spadek w badaniu HBSC (w porównaniu do 2014 r.)
średniego wskaźnika aktywności fizycznej MVPA, to dotyczył on tylko niektórych grup młodzieży. Byli to chłopcy w trzech grupach wieku (11-, 13i 15-letni) oraz dziewczęta 11-letnie. W dwóch starszych grupach dziewcząt nie zanotowano statystycznie istotnych różnic, z tendencją do poprawy
w 2018 r. (p=0,155 dla 13-latek i p=0,212 dla 15-latek). W Aktualizacji PRS
2020 wskazano, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że Ministerstwo w swoich działaniach kładzie szczególny nacisk na aktywność
fizyczną dziewcząt.

Zdaniem NIK strategiczne wskaźniki realizacji PRS 2020 dotyczące aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (wskaźniki: 9, 10, 11, 12) oraz szkolnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (wskaźniki: 20, 21) nie pozwalały
Ministrowi w pełni ocenić rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Wskaźniki PRS 2020
nie pozwalały Ministrowi
na pełną ocenę rozwoju
aktywności fizycznej
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Wykreślenie z PRS 2020
wskaźników dotyczących
szkolnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej

Ewaluacja PRS 2020
potwierdziła niewłaściwy
dobór wskaźników
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oraz rozwoju szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W obowiązującej od 2 października 2019 r. Aktualizacji PRS 2020 obniżono wartości
docelowe dla wskaźników 9 (na 21,5%) i 11 (na 13,5%), tj. do wartości
bazowej z 2013 r., natomiast wskaźnik 12 został przeniesiony do wskaźników kontekstowych (wskaźnik 6). Minister wskazał, że w ww. aktualizacji obniżono wartości docelowe wskaźników 9 i 11, ponieważ aktualne
wyniki badań wskazują, że nie będzie możliwe osiągnięcie wartości planowanych w 2015 r. w trakcie prac nad PRS 2020. Zdaniem NIK zmiana
wartości wskaźników wynikała z niewłaściwego ich zaprojektowania przez
Ministra na etapie przygotowania PRS 2020, uchwalonego w 2015 r. przez
Radę Ministrów.

Minister odstąpił od monitorowania realizacji dwóch strategicznych
wskaźników PRS 2020 dotyczących rozwoju szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tj. wskaźnika 20 Odsetek szkół mających dostęp do sali
gimnastycznej oraz wskaźnika 21 Odsetek szkół mających dostęp do jakiegokolwiek boiska lub urządzenia sportowego, pomimo że w latach 2016–2018
na szkolne zadania inwestycyjne udzielił dotacji w kwocie 711,5 mln zł
(wydatkowano 466,6 mln zł). Ministerstwo zwracało się do Ministra Edukacji Narodowej o przekazanie danych do ww. wskaźników w ramach prac
nad sprawozdaniem z realizacji PRS 2020 za 2016 r. i za 2017 r. MEN w obu
przypadkach informowało, że przekazanie danych nie jest w danej chwili
możliwe z powodu braków danych w SIO i nastąpi w późniejszym okresie. MEN w piśmie z 16 marca 2018 r. wskazało, że dane dotyczące szkół
mających dostęp do sali gimnastycznej oraz odsetka szkół mających dostęp
do urządzeń sportowo-rekreacyjnych zostaną przesłane w czerwcu 2018 r.
(danych tych nie przekazano). Po tym terminie Ministerstwo nie zwracało
się do MEN o ww. dane. W Aktualizacji PRS 2020 wskaźniki 20 i 21 zostały
wykreślone. Zdaniem NIK wynikało to z niewłaściwego zaprojektowania
wskaźników przez Ministra na etapie przygotowania PRS 2020, których
realizacja nie mogła być skutecznie monitorowana.

Przeprowadzona w 2018 r. na zlecenie Ministra ewaluacja PRS 202078
potwierdziła m.in., że część wskaźników strategicznych pozostaje poza
bezpośrednim zasięgiem oddziaływania interwencji PRS 2020. W raporcie wskazano 17 wniosków i 17 rekomendacji w zakresie aktualizacji PRS
2020 oraz sposób wdrożenia i termin realizacji: 2018 r. – aktualizacja PRS
2020 i DI PRS 2020 lub „w przyszłym okresie programowania”. Sformułowano m.in. wniosek: Część mierników strategicznych PRS pozostaje poza
bezpośrednim zasięgiem oddziaływania interwencji i rekomendację: Rezygnacja (wskaźników) pozostających poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania PRS (związanych z wizją i misją programu – długość życia w zdrowiu
kobiet i mężczyzn); wniosek: Pogarszające się wskaźniki dotyczące aktywności fizycznej społeczeństwa i rekomendację: Podjęcie bliższej współpracy
z MEN w celu ściślejszej koordynacji polityki sportowej z polityką edukacyjną.

78 Raport z ewaluacji PRS 2020 pn. „Ewaluacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020”
sporządzony w 2018 r. na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki przez konsorcjum: IDEA Instytut
sp. z o.o. oraz Fundacja IDEA Rozwoju.
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Zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania planu działalności Ministra
za 2017 r. i 2018 r. osiągnięte zostały planowane wartości mierników Liczby
dzieci i młodzieży uczestniczących w programach upowszechniania. Ze Sprawozdania za 2016 r. i 2017 r. z realizacji PRS 2020, wynika że zostały także
osiągnięte planowane wartości mierników realizacji narzędzi 1, 2, 9 DI
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. W aktualizacji DI
PRS 2020 z grudnia 2017 r. Minister nie określił dla narzędzi nr 1, 2, 9
(oraz dla innych narzędzi) planowanych wartości mierników na lata 2018–
–2020. Określono tylko wartości planowane mierników kilku narzędzi,
tj. nr 16 i 23 na 2018 r., nr 29 na lata 2018-2020, nr 33 na 2018 r. i 2019 r.
W Sprawozdaniu z realizacji PRS 2020 za 2018 r. dla narzędzia DI PRS
2020 nr 1 Prowadzenie działań w zakresie upowszechniania sportu wśród
dzieci i młodzieży, wartość miernika Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca
w programach upowszechniania sportu – w 2018 r. wyniosła 1 539 656
(nie określono planowanej wartości miernika), narzędzia nr 2 Prowadzenie działalności promującej sport w społeczeństwie, wartość miernika: Liczba
odbiorców projektów promujących sport w społeczeństwie – w 2018 r. wyniosła 23 094 438 (nie określono planowanej wartości miernika), narzędzia
nr 9 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
na potrzeby sportu dla wszystkich, wartość miernika: Liczba wybudowanych,
przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych na potrzeby
sportu dla wszystkich – w 2018 r. – wyniosła 1049 (nie określono planowanej
wartości miernika).

Nieokreślenie w DI PRS 2020
wartości mierników narzędzi

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra za 2016 r. oraz Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. PRS 2020 (w zakresie narzędzia nr 1 DI PRS
2020) były nierzetelne w zakresie miernika dotyczącego liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w programach upowszechniania sportu w danym
roku, w których ujęto liczbę lokalnych animatorów sportu. W Sprawozdaniu
z realizacji w 2016 r. PRS 2020 w wartości zrealizowanego miernika narzędzia nr 1 DI PRS 2020 Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w programach
upowszechniania sportu (1 173 124) ujęto liczbę uczestników Projektu LAS,
tj. lokalnych animatorów sportu (3589), a nie dzieci i młodzieży.

Nierzetelne sprawozdania
z realizacji PRS 2020
i z wykonania planu
działalności Ministra

Minister w 2019 r. podjął prace nad aktualizacją DI PRS 2020, którą zatwierdził dopiero w grudniu 2019 r., tj. po zakończeniu kontroli NIK (22 listopada 2019 r.). W aktualizacji przyjął planowane wartości mierników tylko
na lata 2019-2020. Zdaniem NIK brak planowanych wartości mierników
na 2018 r. utrudniał monitorowanie realizacji narzędzi DI PRS 2020.

Minister nie określił w przygotowywanych programach i zadaniach mierzalnych celów w zakresie rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
Nie przyjął też mierników realizacji celów ani narzędzi do pomiaru wzrostu lub poprawy aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, w tym w odniesieniu do wydatkowanych środków publicznych. Zakładane cele w zakresie
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju ich aktywności fizycznej, Minister określił w programach finansowanych ze środków
FRKF: Sport Wszystkich Dzieci, SKS, Klub (oraz w poszczególnych projektach
i zadaniach: Projekcie Mały Mistrz, Projekcie Junior Sport, Projekcie LAS,

Niemierzalne cele
programów i zadań,
brak wskaźników
i narzędzi pomiaru
wzrostu lub poprawy
aktywności fizycznej
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Brak ewaluacji części
programów i zadań
realizowanych
przez Ministra

Wzrost liczby
dzieci i młodzieży
w programach i zadaniach

zadaniach organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz zadaniach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez pzs).
W konkursach na realizację programów i zadań ze środków FZSdU określono priorytety realizacji, a w Programie Umiem Pływać – cele.

Dla zadań Programu Sport Wszystkich Dzieci dotyczących organizacji imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży, Programu Klub, Programu Umiem
Pływać, organizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych
na upowszechnianie sportów zimowych oraz zajęć sportowych dla uczniów
z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Minister nie przewidział przeprowadzania ewaluacji (np. ewaluacji rocznej czy kilkuletniej
systemowej ani ewaluacji przez wnioskodawców w ramach rozliczenia
poszczególnych programów, projektów i zadań).

W pięciu programach i zadaniach Minister przewidział roczną ewaluację
systemową opartą m.in. na wynikach przeprowadzonych badań uczestników, pozwalającą na ocenę uzyskanych efektów w zakresie stanu ich
aktywności fizycznej. Realizacja projektów Mały Mistrz, Junior Sport, LAS
oraz Programu SKS, zgodnie z założeniami projektów i programów, była
corocznie ewaluowana w skali kraju przez operatorów krajowych. W przypadku zadań wspierania projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez pzs, Minister przewidział dokonanie ewaluacji
oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji przez pzs. Przeprowadzenie ewaluacji tylko niektórych programów i zadań (pięciu) miało charakter uznaniowy, tj. zależało od decyzji
i wyboru Ministra. W ramach Programu Klub w Ministerstwie sporządzono
opracowanie dotyczące efektów realizacji programu za lata 2016–2018
(opracowanie nie zawierało wniosków ani rekomendacji). W pozostałych programach i zadaniach dokonywano rozliczenia dofinansowania pod
względem rzeczowym i finansowym.
W latach 2016–2018, w ramach realizacji programów i zadań finansowanych przez Ministra ze środków FRKF i FZSdU uczestniczyło 4 mln dzieci
i młodzieży, w tym: 2429,2 tys. w Programie Sport Wszystkich Dzieci,
641 tys. w Programie SKS, 470 tys. w Programie Klub, 323 tys. w Programie
Umiem Pływać, 68,7 tys. w zajęciach sportowych dla uczniów z elementami
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i 52,5 tys. w zajęciach sportowych
dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych.

W latach 2016–2018 następował stopniowy wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w programach i zadaniach finansowanych przez
Ministra, z 1,17 mln w 2016 r. do 1,28 mln w 2017 r. i 1,55 mln w 2018 r.
W 2018 r. w stosunku do roku 2016 ogółem liczba dzieci i młodzieży objęta
wsparciem przez Ministra wzrosła o 32,5%. Zdaniem NIK wzrost ten nie
był jednak współmierny do zwiększenia w latach 2016–2018 finansowania
przez Ministra programów i zadań o 97,3% (z 91,6 mln zł do 180,7 mln zł),
które tylko w 1/3 przełożyło się na wzrost liczby dzieci i młodzieży.
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W latach 2016–2018 w programach i zadaniach uczestniczyło:

1) Program Sport Wszystkich Dzieci – 2 429,2 tys. dzieci i młodzieży (osób),
w tym w 2016 r. – 923,9 tys., 2017 r. – 641,8 tys., 2018 r. – 863,5 tys.,
w tym:
− Projektem Mały Mistrz – w 2016 r. objęto 82 919 osób oraz
4800 nauczycieli,
− projektem Junior Sport – w 2016 r. objęto 41 048 osób oraz
1023 nauczycieli,
− Projektem Lokalny Animator Sportu – w 2016 r. 3554 lokalnych
animatorów sportu79 w 1398 gminach na 2207 Orlikach, 2017 r.
– 2824 lokalnych animatorów sportu w 1177 gminach na 1686 Orlikach, w 2018 r. – 2953 lokalnych animatorów sportu w 1209 gminach na 1990 Orlikach,
− zadaniem wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży – w 2016 r. objęto 610 165 osób, 2017 r. – 435 873 osoby, 2018 r. – 702 073 osoby;
− zadaniem wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży realizowanych przez pzs – w 2016 r. objęto 189 727
osób i 1675 trenerów, 2017 r. – 205 878 osób i 1436 trenerów,
2018 r. – 161 372 osoby i 2703 trenerów;
2) Program SKS – w latach 2017–2018 objęto 641 tys. dzieci i młodzieży.
W 2017 r. objęto 2047 gmin, 9762 placówki oświatowe (w tym 6154
szkoły podstawowe), 14 616 grup ćwiczebnych oraz 291 211 osób
i 12 736 nauczycieli wf; 2018 r. – 2332 gminy, 9684 placówki oświatowe
(w tym 6918 szkół podstawowych), 17 900 grup ćwiczebnych oraz
349 789 osób i 15 497 nauczycieli wf;
3) Program Klub – w latach 2016–2018 objęto 470 tys. dzieci i młodzieży.
W 2016 r. zorganizowano 491 obozów sportowych, objęto 5949 trenerów/instruktorów sportowych oraz 133 778 osób; 2017 r. – zorganizowano 777 obozów, objęto 7855 trenerów/instruktorów sportowych
oraz 170 594 osoby, 2018 r. – zorganizowano 785 obozów, objęto 7594
trenerów/instruktorów sportowych oraz 165 617 osób.
Zadaniem „Sport dla Wszystkich”, działanie „Upowszechnianie sportu
dzieci i młodzieży” objęto w latach 2016–2018 444,2 tys. dzieci i młodzieży
(w 2016 r. – 112 634, 2017 r. – 156 168, 2018 r. – 175 389), tj.:
− Programem Umiem Pływać – w 2016 r. objęto 98 013 uczniów, z których
72 529 nabyło umiejętność pływania (74%); 2017 r. – 101 405 uczniów,
z których 76 039 nabyło umiejętność pływania (75%); 2018 r. – 123 624
uczniów, z których 93 481 nabyło umiejętność pływania (75,6%);

− zadaniem organizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych – w 2016 r. objęto 14 621
uczniów; 2017 r. – 14 680 uczniów, 2018 r. – 23 173 uczniów80;

79 W Projekcie LAS udział wzięło w 2016 r. – 20 687,4 tys., w 2017 r. – 17 710,4 tys., w 2018 r.
– 18 208,8 tys. dzieci i młodzieży (uczestnikami projektu byli lokalni animatorzy sportu, dzieci
i młodzież zgodnie z projektem nie była uczestnikami projektu).
80 W latach 2016–2018 zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych uczniów były
realizowane w dziewięciu dyscyplinach: narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe,
narciarstwo alpejskie, jazda na sankach, jazda na desce snowboardowej, łyżwiarstwo figurowe,
łyżwiarstwo szybkie, hokej na lodzie, curling.
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Spadek liczby uczestników
w dwóch zadaniach

Zaniechanie ewaluacji
Projektu Junior Sport
przez jednego operatora
wojewódzkiego

Wprowadzenie trzech
nowych programów i zadań
w latach 2016–2017

Wzrost liczby
uczestników, szkół i gmin,
klubów sportowych

− zadaniem organizacji zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – w 2017 r. objęto 40 083 uczniów;
2018 r. – 28 592 uczniów.

W dwóch zadaniach zmniejszyła się liczba uczestniczących dzieci i młodzieży. Spadek w 2018 r., w stosunku do lat 2016 i 2017 (odpowiednio o 14,9% i 21,6%) w zadaniu wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez pzs wynikał z tego,
że do 2017 r. zadanie zawierało w strukturze realizacyjnej komponent organizacji imprez sportowych, co miało istotny wpływ na łączną liczbę uczestników zadania. Zmniejszenie w 2018 r. w stosunku do roku 2017 (o 28,7%)
liczby uczestników w zadaniu organizacja zajęć sportowych dla uczniów
z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wynikało
m.in. ze specyfiki zajęć realizowanych w rożnych dyscyplinach sportu.

Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, będący operatorem wojewódzkim Projektu Junior Sport w 2016 r. w województwie wielkopolskim
nie przeprowadził okresowej ewaluacji tego zadania. Było to niezgodne
z zapisami Programu Sport Wszystkich Dzieci w 2016 r. pkt VI 2 ppkt 1 lit. c
Projekt Junior Sport, w którym uregulowano zadania operatorów wojewódzkich, a w § 19 umowy o dofinansowanie81 związek zobowiązał się
do przestrzegania Programu Sport Wszystkich Dzieci w zakresie nieuregulowanym umową.

W latach 2016–2017 Minister wprowadził trzy nowe programy i zadania
skierowane do dzieci i młodzieży, tj. Program Klub (od 2016 r.), Program
SKS oraz zadanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów z elementami
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (od 2017 r.). W latach 2016–2018
wzięło w nich udział 1,2 mln dzieci i młodzieży, tj. 30% objętych programami i zadaniami.

W latach 2017–2018 w realizacji Programu SKS nastąpił wzrost liczby
uczestników o 20,1% (z 291 211 do 349 789), szkół podstawowych
o 12,4% (z 6154 do 6918), nauczycieli wf o 21,7% (z 12 736 do 15 497),
grup ćwiczebnych o 22,5% (z 14 616 do 17 900). Uczestnicy programu stanowili 6,5% w 2017 r. oraz 7,7% w 2018 r. liczby uczniów w Polsce w roku
szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, według danych na dzień 30 września
danego roku. Wzrosła liczba gmin, w których realizowane były zajęcia
z 2047 do 2332 (o 13,9%), które w 2018 r. stanowiły 94,1% wszystkich
gmin w Polsce. Udział dziewcząt i chłopców w programie był na podobnym
poziomie, w 2017 r. stanowili oni odpowiednio 48% i 52%, a w 2018 r. 47%
i 53%. Najczęściej uprawianymi sportami w Programie SKS wśród uczestników zajęć w 2017 r. i 2018 r. były: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka,
piłka ręczna, lekkoatletyka, gry i zabawy ruchowe, unihokej, zajęcia ogólnorozwojowe, tenis stołowy i badminton.

W Programie Klub w latach 2016–2018 wzrosła liczba objętych wsparciem
klubów sportowych o 67,7% (z 2151 do 3607), dzieci i młodzieży o 23,8%
(z 133 778 do 165 617 osób) oraz zorganizowanych obozów o 59,9%
(z 491 do 785).
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81 Umowa nr 2016/0176/2081/Sub.B/DS-SWD/8/DWSZS z dnia 24 czerwca2016 r.
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W 2018 r. Minister rozszerzył Program SKS, umożliwiając utworzenie
dodatkowej, trzeciej grupy ćwiczebnej w szkołach liczących powyżej 300
uczniów. Projektując program, dokonano analizy liczby szkół dla dzieci
i młodzieży w Polsce oraz liczby uczniów pobierających naukę spośród
blisko 13 400 szkół podstawowych – 9998 (75%) to szkoły posiadające
do 300 uczniów. Zdaniem NIK świadczy to o zwiększeniu powszechności
programu i jego pozytywnym wpływie na podejmowanie przez dzieci i młodzież aktywności fizycznej, co może przyczynić się do wzrostu liczby dzieci
i młodzieży w Programie SKS.

Rozszerzenie Programu SKS
o trzecią grupę ćwiczebną

Infografika nr 6
Efekty realizacji Programu SKS w latach 2017–2018
Gminy

Placówki oświatowe

2017

2018

2017

2 047

2 332

placówek oświatowych
w tym

placówek oświatowych
w tym

szkół podstawowych

szkół podstawowych

gmin

gmin

Uczestnicy
2018

291 211

349 789

2017

dzieci
i młodzieży

Grupy
ćwiczebne

14 616
grup

9 762
6 154

9 684

6 918

Udział uczestników

2017

dzieci
i młodzieży

2018

2017

2018

48% dziewczęta
/52% chłopcy

47% dziewczęta
/53% chłopcy

Nauczyciele wf
2018

17 900
grup

2017

12 736

nauczycieli
wf

2018

15 497

nauczycieli
wf

Źródło: opracowanie własne NIK.

Wyniki ewaluacji Programu SKS w zakresie badania wskaźnika masy
ciała (BMI) pokazały, że w 2018 r. 62% uczestników programu stanowili
uczniowie z nadwagą i otyłością, tj. więcej niż wśród badanych uczniów
nie uczestniczących w programie (39%). Także odsetek uczniów z zaniżoną
masą ciała (BMI) był dwukrotnie większy (71,0%) niż wśród uczniów nie
uczestniczących w programie (29,0%). W ocenie dokonujących ewaluacji
może to świadczyć o popularyzacji aktywności fizycznej wśród młodych
ludzi m.in. z problemami żywieniowymi.
W latach 2016–2019 współpraca Ministra z Ministrem Edukacji Narodowej
w zakresie rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zdaniem NIK nie była wystarczająca i w zbyt małym stopniu inicjowała
działania mające na celu wzrost lub poprawę aktywności fizycznej dzieci

62% uczestników SKS
z nadwagą i otyłością
oraz 71% z zaniżoną
masą ciała

Niewystarczająca
współpraca Ministra
z Ministrem Edukacji
Narodowej
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i młodzieży. Minister w piśmie z dnia 18 stycznia 2018 r. przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej propozycje i sugestie, dotyczące upowszechniania i popularyzacji aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, m.in.: zmian
podstawy programowej wychowania fizycznego, zmian regulacji w zakresie obozów sportowych, badania poziomu kompetencji nauczycieli wf,
upowszechniania projektu NBT. W odpowiedzi z dnia 16 marca 2018 r. Podsekretarz Stanu w MEN wskazał m.in., że Upowszechnianie i popularyzacja
aktywności fizycznej to proces długofalowy, który wymaga wielosektorowej
współpracy.

Udział gmin
w Programie SKS
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Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów MEN w trybie art. 29
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK poinformowała m.in. że współpraca MEN
z resortem sportu polegała przede wszystkim na tworzeniu ram prawnych
umożliwiających podejmowanie przez szkoły działań w zakresie edukacji zdrowotnej, m.in. nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego82. Wskazała także,
że kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym upowszechnianie korzyści płynących z systematycznej, urozmaiconej aktywności fizycznej jest ważnym zadaniem szkoły na każdym etapie edukacyjnym. W marcu
2018 r. Minister Edukacji Narodowej skierował do dyrektorów szkół oraz
nauczycieli list83, w którym podkreślono, że prozdrowotne nawyki wyrobione u dzieci od najmłodszych lat pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji
fizycznej w przyszłości oraz zaapelowano o zapewnienie odpowiedniego
poziomu aktywności fizycznej. Minister Edukacji Narodowej wspierał realizację ustanowionego przez Komisję Europejską Programu dla szkół, którego
celem jest m.in. trwała zmiana nawyków żywieniowych oraz propagowanie
zdrowego odżywiania dzieci, a także realizował Program Szkoła Promująca
Zdrowie, w którym uczestniczą przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze. Ponadto wspierał realizację Programu SKS w szkołach
oraz obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu koordynowanego przez
Ministerstwo Sportu.
W latach 2017–2018 utrzymywała się w Polsce liczba gmin, w których nie
powstała ani jedna grupa realizująca zajęcia SKS. W 2017 r., tj. w pierwszym roku realizacji Programu SKS, uczestniczyło 2047 z 2478 gmin
w Polsce (83%), tj. w 431 gminach nie powstała grupa ćwiczebna SKS,
natomiast w 2018 r. – 2332 z 2478 gmin w Polsce (94%), tj. w 146 gminach
nie powstała grupa. Instytut Sportu we współpracy z operatorami wojewódzkimi w kwietniu i maju 2018 r. podjął próby dotarcia do gmin, w których nie utworzono żadnej grupy ćwiczebnej poprzez spotkania, rozmowy
telefoniczne lub kontakt za pomocą poczty elektronicznej. Z przeprowadzonych działań IS-PIB sporządził raport pn. „Gminy niebiorące udziału
w Programie SKS”. Najczęstszymi przyczynami braku uczestnictwa wskazano problemy z organizacją dowozu dzieci (po zajęciach szkolnych), brak
dostępnej infrastruktury w terminach odpowiadających uczestnikom, brak
nauczycieli wf skłonnych podjąć się prowadzenia zajęć.
82 Dz. U. z 2017 r. poz. 671, ze zm.
83 https://www.gov.pl/web/edukacja/list-minister-edukacji-narodowej-w-sprawie-zdrowia-ibezpieczenstwa-dzieci
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Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w ramach kontroli NIK wykazały, że wśród uczniów niebiorących udziału w Programie
SKS najczęstszą powtarzającą się przyczyną jest brak zainteresowania
zajęciami SKS (51%), niemożliwość uczestniczenia w zajęciach ze względu
na inne w tym czasie obowiązkowe zajęcia szkolne lub inne zajęcia pozalekcyjne (31,1%).

Przyczyny braku udziału
uczniów w Programie SKS

Infografika nr 7
Przyczyny nieuczestniczenia uczniów w Programie SKS

nie interesują mnie zajęcia SKS 51%
w tym czasie mam inne zajęcia 33,1%
nie lubię sportu

6,7%

nie zorganizowano zajęć ze sportu, który mnie interesuje

4,3%

nie było już dla mnie miejsca – ograniczona liczba miejsc

2,9%

czas oczekiwania na SKS po lekcjach jest zbyt długi

2%

Źródło: opracowanie własne NIK.

Instytut Sportu sporządził za lata 2017–2018 roczne raporty sprawozdawczo-ewaluacyjne z realizacji Programu SKS w skali kraju (Raport sprawozdawczo-ewaluacyjny za okres 01.2017–12.2017 oraz Raport sprawozdawczo-ewaluacyjny za okres 01.2018–12.2018). Ewaluacja dotyczyła trzech
obszarów:

Ewaluacja Programu SKS

Z raportu sprawozdawczo-ewaluacyjnego Programu SKS za 2017 r. i 2018 r.
wynika, że uczestnicy zajęć SKS podejmujący aktywność fizyczną w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO, tj. co najmniej 60 minut dziennie przez
siedem dni w tygodniu uzyskali niższe wyniki niż badane dzieci i młodzież
w 2013 r. i 2018 r. przez Instytut Matki i Dziecka. W 2017 r. taką aktywność fizyczną deklarowało 12%, a w 2018 r. – 13,1% badanych dzieci i młodzieży. Odsetek dzieci i młodzieży był niższy od poziomu aktywności niż
w badaniu z 2013 r. Instytutu Matki i Dziecka, w którym odsetek dzieci
i młodzieży w wieku 11–17 lat podejmujących aktywność fizyczną wynosił
21,5%, a w wieku 15–17 lat – 13,5%, a także w badaniu z 2018 r. dla dzieci
w wieku 11–17 lat (15,6% ).

Aktywność uczestników
zajęć SKS według
wytycznych WHO

− oceny sprawności fizycznej uczestników Programu SKS,
− badania rozpowszechnienia nieprawidłowości masy ciała i wad postawy u dzieci i młodzieży,
− oceny realizacji programu wśród interesariuszy.

Wyniki przeprowadzonego w trakcie kontroli NIK badania kwestionariuszowego84 wśród uczniów szkół potwierdziły niski poziom aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży. Większość uczniów, tj. 86,9% nieuczestniczą-

84 Wśród uczestników badania kwestionariuszowego 79,1% stanowili uczniowie szkół
podstawowych, 9,1% liceów ogólnokształcących, 10,4% techników, 1,4% szkół branżowych
I stopnia.

Niski poziom aktywności
fizycznej według badań
kwestionariuszowych NIK
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Prawidłowa promocja SKS

Niski poziom realizacji
testów sprawnościowych
uczestników SKS

cych i 98,2% uczestniczących w Programie SKS zadeklarowała, że lubi uprawiać sport i chętnie ćwiczy na lekcjach wf (odpowiednio 87,5% i 98,2%),
jednakże tylko 9% uczestniczących (w czasie wolnym, tj. poza lekcjami wf)
i 12,1% nieuczestniczących w programie (w czasie wolnym, tj. poza lekcjami wf i zajęciami SKS) przeznaczało 60 minut dziennie przez siedem dni
w tygodniu na aktywność fizyczną. Najczęściej ww. uczniowie przeznaczali
co najmniej 60 minut dziennie na aktywność 1–2 lub 3–4 dni w tygodniu.
Ponadto 10,5% uczniów nie uczestniczących w programie poza lekcjami wf
nie uprawiało w ogóle sportu i rekreacji, a 13,8% z nich uprawiało sport lub
rekreację tylko przez mniej niż jedną godzinę tygodniowo.

We wrześniu 2017 r. uruchomiono stronę internetową Programu SKS,
na której publikowane są najważniejsze informacje dotyczące programu,
np. dokumenty programu i materiały promocyjne (plakaty, grafiki, logotypy) w wersji do pobrania i wykorzystania. Od lutego 2017 r. funkcjonował profil Programu SKS na portalu społecznościowym Facebook, a od maja
2017 r. na serwisie Youtube i Instagramie. Na profilach publikowano
bieżące informacje o wydarzeniach i konkursy, które miały na celu aktywizację uczestników programu. Za administrowanie strony i profili na portalach społecznościowych odpowiedzialny jest Instytut Sportu. Strona
oraz profile wykorzystywane są do stworzenia „SKS-owej” społeczności
w Internecie. Działania promocyjne prowadzono na profilach społecznościowych m.in. w formie filmów promocyjnych, filmów instruktażowych
oraz w formie konferencji. Kluczowym wydarzeniem była konferencja
prasowa, która odbyła się 10 września 2018 r. z udziałem Prezesa Rady
Ministrów oraz Ministra Sportu i Turystyki. Ponadto dla nauczycieli zorganizowano 26 września 2018 r. konferencję szkoleniową „Nowoczesne zajęcia SKS”, w której uczestniczył Minister Sportu i Turystyki oraz Minister
Edukacji Narodowej. Celem warsztatów było pokazanie nowoczesnych form
aktywności, które mogą być alternatywą dla tradycyjnych lekcji wf i zajęć
SKS. Zainicjowano też pilotażowy projekt identyfikacji talentów sportowych
promujący Program SKS oraz Program NBT pn. „SKSonTour”, w ramach,
którego uczestnicy poznawali nowoczesne formy aktywności fizycznej i byli
poddawani testom sprawności fizycznej.
W ramach Programu SKS przeprowadzano testy sprawnościowe uczestników Programu SKS na stronie SKS – dwa testy w ciągu roku (po jednym
w każdym semestrze)85. W 2017 r. dwa pełne testy w ciągu roku wykonano dla 81 361 osób (27,9% uczestników w 2017 r.), natomiast jeden
pełny test 203 520 osób, co stanowiło 69,9% wszystkich uczestników programu. W 2018 r. było to odpowiednio 137 752 osób (39,4%) i 305 241
osób (87,3%). Dyrektor IS-PIB poinformowała, że nie zrealizowanie przez
wszystkich uczestników dwóch pełnych testów w ciągu roku wynika w części z ram czasowych, w jakich realizowany jest program (rok budżetowy)
oraz specyfiki organizacji roku szkolnego. Ponadto czynnikami zwiększają85 Pomiary somatyczne (waga, wzrost) oraz próby sprawnościowe (zwis na drążku, bieg na 50 m,
na 600 m, 800 m albo 1000 m). IS-PIB stworzył instrukcje w formie filmów instruktażowych
i plików tekstowych prawidłowego przeprowadzania testów sprawnościowych i sposobu
wprowadzania wyników do dziennika elektronicznego.
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cymi fluktuację uczestników programu mogły być zmiany w planach zajęć
po wakacjach, co mogło ograniczać lub uniemożliwiać udział dzieci w zajęciach, komunikacja szkolna na wsi i konieczność powrotu do domu przed
rozpoczęciem lub zakończeniem zajęć SKS.

Instytut Sportu nie wprowadził w latach 2017–2019 aplikacji mobilnej SKS
na telefony komórkowe dla dzieci i ich rodziców, pomimo planowania jej
wprowadzenia w 2017 r.86. W 2017 r., w ramach realizacji zadań operatora
krajowego programu, IS-PIB opracował i wdrożył aplikację mobilną przeznaczoną dla nauczycieli. Pomimo prowadzenia od połowy 2018 r. prac nad
opracowaniem i wdrożeniem aplikacji skierowanej do dzieci i ich rodziców,
do dnia zakończenia kontroli NIK w IS-PIB (29 października 2019 r.) aplikacji tej nie wdrożono, w związku ze zmniejszeniem środków na jej wykonanie oraz brakiem infrastruktury serwerowej do jej obsługi.

NIK zauważa, że w Programach SKS Minister nie określił jaka może być
maksymalna liczebność uczniów w grupach ćwiczebnych SKS, tylko wskazano, że grupy muszą być min. 15-osobowe. Według danych IS-PIB liczebność grup ćwiczebnych SKS w kraju w latach 2017–2019 wynosiła średnio
20 osób na jednego nauczyciela wf prowadzącego zajęcia, w tym w 2017 r.
– 20 osób; 2018 r. – 19,5; 2019 r. – 20,5. Stwierdzono jednak, że w 2017 r.
było 418, w 2018 r. 240, a w 2019 r. 430 grup liczących powyżej 25 osób
(wzrost w latach 2017–2019 o 2,3%). W kontrolowanych ośmiu szkołach
podstawowych stwierdzono, że liczebność grup ćwiczebnych wynosiła
w latach 2017–2019 od 15 do 33 uczniów.

Niewprowadzenie
aplikacji mobilnej SKS
dla dzieci i ich rodziców

Brak określenia
w Programie SKS
maksymalnej liczby
dzieci w grupie SKS

Zdaniem NIK liczebność grup przekraczająca 25 dzieci może stwarzać
ryzyko braku zapewnienia pełnego bezpieczeństwa realizacji zajęć SKS,
np. ze względu na zbyt dużą liczbę dzieci i młodzieży w grupach ćwiczebnych pod opieką jednego nauczyciela wf oraz brak zapewniania właściwego nadzoru przez nauczyciela wf nad realizacją zajęć. Powyższe potwierdzili objęci badaniem kwestionariuszowym nauczyciele wf prowadzący
zajęcia SKS w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących,
technikach i szkołach branżowych I stopnia (65,8% mężczyzn i 43,2% kobiet),
którzy w ponad 94 % wskazali, że liczebność prowadzonych przez nich
grup ćwiczeniowych z zajęć SKS nie przekraczała 20 osób oraz wskazali, że dopuszczalna liczba osób w grupie ćwiczebnej nie powinna przekraczać 20 (91%).

86 Zgodnie ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji zadania Programu SKS – koordynacja
zadania na poziomie krajowym złożonym przez IS-PIB za 2017 r., aplikacja dla dzieci oraz
dla rodziców miała być udostępniona w drugiej edycji programu, tj. w 2018 r. We wniosku
o dofinansowanie IS-PIB na 2018 r. wskazano na realizację ww. aplikacji dla dzieci i ich rodziców,
natomiast w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji programu za 2018 r., stwierdzono
że w 2018 r. trwały tylko prace koncepcyjne nad stworzeniem aplikacji, podjęto współpracę
z firmą specjalizująca się w działaniach oraz zrealizowano badania wśród dzieci i młodzieży.
We wniosku o dofinansowanie na 2019 r. podano, że w 2019 r. sporządzony zostanie jedynie
prototyp koncepcji i mechaniki aplikacji oraz że na zbudowanie pełnej wersji i uruchomienie
aplikacji, ze względu na zmniejszenie kosztów zaplanowanych na ten cel, nie ma wystarczających
środków.
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Wizytacje szkół
w Programie SKS

IS-PIB prawidłowo realizował obowiązek wizytacji w szkołach. W 2017 r.
przeprowadził łącznie 230 wizytacji w szkołach we wszystkich województwach (o 64% więcej niż limit), w tym większość wizytacji miała charakter zapowiedziany. W wyniku przeprowadzonych wizytacji stwierdzono,
że 30 zajęć nie odbyło się zgodnie z planem. W wyniku podjętych czynności
wyjaśniających w jednym przypadku rozwiązano umowę z nauczycielem. W celu efektywniejszej realizacji wizytacji w 2018 r. wprowadzono
rozdzielenie wizytacji na zapowiedziane i niezapowiedziane. Spośród
654 przeprowadzonych wizytacji (o 9% więcej niż limit) 536 było niezapowiedzianych (82% wszystkich wizytacji). W wyniku wizytacji stwierdzono,
że 200 zajęć się nie odbyło, z czego w 40 przypadkach powód odwołania
zajęć mógł być nieuzasadniony. W następstwie podjętych czynności wyjaśniających wykryto nieprawidłowości w 17 przypadkach.

Operatorzy wojewódzcy nie w pełni realizowali obowiązek wizytowania realizacji zajęć SKS, tj. co najmniej 10% szkół z danego województwa
w roku. W 2017 r. w jednym przypadku i w 2018 r. w dwóch przypadkach87
nie przeprowadzono wymaganej liczby wizyt. Brak wymaganej liczby wizyt
wynikał z błędnej interpretacji przez operatorów wojewódzkich zapisów
dotyczących przeprowadzania wizytacji. Dolnośląska Federacja Sportu
w 2018 r. nie przeprowadziła wymaganej liczby wizytacji co najmniej
10% szkół, co stanowiło naruszenie rozdziału VI ust. 2 pkt 4 zatwierdzonego przez Ministra Regulaminu Programu SKS. W 2018 r. ww. Federacja
przeprowadziła 128 wizytacji zajęć SKS w 70 placówkach oświatowych
z 751 szkół objętych Programem SKS, tj. w 9,3% wszystkich szkół.

W przeprowadzonym przez NIK badaniu kwestionariuszowym nauczyciele
wf prowadzący zajęcia SKS wskazali zalety i wady realizacji Programu SKS
w szkołach. Według najczęściej pojawiających się zalet było wskazanie
m.in. że program ma wpływ na: kształtowanie zdrowego stylu życia oraz
zwiększenie świadomości dzieci na temat korzyści zdrowotnych z uprawiania sportu (31,2%). Wśród najczęściej pojawiających się wad wskazywano
m.in. zbyt niskie wynagrodzenie za prowadzenie zajęć (23,3%).
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87 W 2017 r. w województwie małopolskim przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy
w Krakowie, w 2018 r. w województwie dolnośląskim przez Dolnośląską Federację Sportu,
w województwie opolskim przez Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu.
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Infografika nr 8
Zalety i wady realizacji Programu SKS według nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia SKS

Program SKS

+ Zalety

–

Wady

inne, m.in. zbyt mało sprzętu sportowego,
cykl roku kalendarzowego a nie szkolnego,
ograniczona dostępność do obiektów
sportowych na terenie szkoły, biurokracja,
brak szkoleń dla nauczycieli prowadzących SKS

31,2%

kształtowanie zdrowego stylu życia dzieci

34,2%

20,0%

dostępność zajęć dla dzieci

23,3%

zbyt niskie wynagrodzenie nauczycieli

18,8%

inne, m.in. informacja o stanie sprawności
fizycznej, identyfikacja talentów,
systemowość programu

12,3%

brak połączenia zajęć w jeden
dłuższy blok

11,8%

poprawa kondycji fizycznej dzieci

11,0%

zbyt krótki wymiar czasu zajęć

9,4%

integracja, współpraca dzieci

9,6%

zbyt mała liczba grup ćwiczebnych
w szkołach o dużej liczbie uczniów,
ograniczona ilość prowadzonych zajęć

8,8%

możliwość rozwijania pasji
i umiejętności przez dzieci

9,6%

konieczność wykonywania testów
kontrolnych dzieci oraz brak warunków
do ich przeprowadzania

Źródło: opracowanie własne NIK.

W efekcie uruchomionej przez Instytut Sportu w 2017 r. NBT gromadzono
wyniki testów sprawnościowych dzieci i młodzieży, które w zestawieniu z dokonywanymi pomiarami wysokości i masy ciała stanowiły podstawę analiz rozwoju fizycznego polskiego społeczeństwa oraz narzędzie wykorzystywane przy identyfikacji talentów sportowych. W ramach
NBT w latach 2017–2018 przeprowadzono pomiary somatyczne (wysokości ciała i masy ciała) oraz testy sprawności fizycznej (zwisu na drążku
na ramionach ugiętych, biegu krótkiego na 50 m, biegu długiego na 600 m
– dla dzieci poniżej 12. roku życia, 800 m – dla dziewcząt, które ukończyły
12. rok życia i 1000 m – dla chłopców, którzy ukończyli 12. rok życia).
W 2017 r. dla 445 741 osób przeprowadzono próby sprawności fizycznej, a w 2018 r. dla 462 323 osób. Do bazy NBT wprowadzono 1966 tys.
w 2017 r. i 3095,6 tys. w 2018 r. wyników pomiarów somatycznych i testów
sprawności fizycznej.
Testy sprawnościowe NBT wśród dziewcząt i chłopców realizowano w Programach: SKS, Sport Wszystkich Dzieci (zadanie upowszechniania sportu
dzieci i młodzieży przez pzs) oraz Klub. W przedkładanych Ministrowi przez
Instytut Sportu raportach z realizacji NBT za 2017 r. i 2018 r. zaprezento-

Wykorzystanie
platformy NBT
do analizy
sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży

Pogarszanie się poziomu
wydolności i sprawności
fizycznej dzieci
i młodzieży objętych
programami i zadaniami

55

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

Działania Ministra
i IS-PIB na rzecz
identyfikacji i skautingu
talentów sportowych

wano wyniki pomiarów osiąganych przez dzieci i młodzież na tle rezultatów ogólnopolskich badań kondycji fizycznej realizowanych przez AWF
w Warszawie w latach 1989, 1999, 2009. W ww. raportach zdiagnozowano
problem pogarszania się poziomu wydolności i sprawności fizycznej dzieci
i młodzieży jako problem globalny. Jako główne przyczyny tego stanu wskazano małą aktywność ruchową dzieci i młodzieży oraz narastający problem
otyłości związany z trybem życia prowadzonym w dynamicznie rozwijającej
się technologii informacyjnej. Wnioski z raportów NBT za lata 2017–201888
potwierdzają lepszą kondycję fizyczną współczesnej młodzieży uczestniczącej w dodatkowych, zorganizowanych formach aktywności fizycznej, realizowanych i finansowanych w ramach programów wspieranych
przez Ministra. Dzieci zaangażowane w program NBT notują lepsze
wyniki sprawności fizycznej od rówieśników zbadanych w 2009 r. w Polsce, tj. sprzed 10 lat. W raportach wskazano, że uzyskane dane potwierdzają prawidłowość, zgodnie z którą organizacja zajęć ruchowych, w tym
w szczególności wymiar i jakość lekcji wf, jest sposobem na odwrócenie negatywnych tendencji zmian sprawności fizycznej obserwowanych
w kraju od 1989 r.

Minister oraz Instytut Sportu skutecznie realizowali działania w zakresie
budowy w Polsce systemu identyfikacji i skautingu talentów sportowych
wśród dzieci i młodzieży. W 2019 r. w ramach Programu Skaut zaplanowano utworzenie ogólnopolskiej sieci kompetentnych ekspertów (skautów) posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy
będą uczestniczyć w procesie gromadzenia danych dotyczących poziomu
sprawności dzieci i młodzieży oraz wskazywać im drogę dalszego rozwoju
sportowego. W 2019 r. przewidywano rekrutację 902 skautów, będących
nauczycielami wf, trenerami, instruktorami z terenu czterech województw:
małopolskiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Do końca października 2019 r. wybrano czterech koordynatorów wojewódzkich. Do realizacji programu przystąpiło 350 gmin i 2786 placówek,
zrekrutowano 570 skautów (63,2% planowanej liczby skautów) i zarejestrowano 14 688 uczniów.

Według danych IS-PIB w 2017 r. w grupie wiekowej 7–19 lat zidentyfikowano łącznie 1038 osób (577 dziewcząt i 461 chłopców), jako talenty
sportowe, w 2018 r. w tej samej grupie wiekowej zidentyfikowano łącznie
889 osób (578 dziewcząt i 311 chłopców), a w 2019 r. (do 30 września)
zidentyfikowano łącznie 331 osób (234 dziewcząt i 97 chłopców). Do identyfikacji talentów wykorzystywano m.in. następujące narzędzia: antropometryczny pomiar wysokości ciała i masy ciała, wybrane próby sprawnościowe Testu Międzynarodowego i Testu Eurofit, NBT, bazy danych
Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej AWF Warszawa, program
komputerowy Statistica.
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88 Raporty: z 2017 r. pn. Poziom rozwoju fizycznego i wybranych przejawów sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie Narodowa Baza Talentów oraz z 2018 r. pn. Poziom
rozwoju fizycznego i wybranych przejawów sprawności fizycznej uczestników Programu Ministra
Sportu i Turystyki „Narodowa Baza Talentów”, dr. J. Dobosza, Narodowe Centrum Badania Kondycji
Fizycznej AWF w Warszawie.
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W latach 2016–2019 (I połowa) w ośmiu skontrolowanych jst w ramach
zleconych zadań publicznych realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (w ramach otwartych konkursów ofert
i trybie pozakonkursowym) oraz na podstawie uchwał jst w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie, założone cele
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zostały przez
wnioskodawców osiągnięte. Efektami realizacji objętych badaniem NIK
zadań były m.in.:

Osiągnięcie zakładanych
celów zleconych zadań

Przykłady
Gmina miasto Ostrów Wielkopolski
Łącznie w latach 2016–2019 (do 30 czerwca) objęto zadaniami 45,3 tys. dzieci
i młodzieży. Efektem realizacji zbadanych zadań na kwotę 240 tys. zł były
m.in. popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz turniejach, wyszkolenie cech fizycznych ułatwiających codzienne życie dzieci i młodzieży poprzez trening ogólnorozwojowy.
Rezultaty zakładane przy zadaniu (organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży
w poszczególnych kategoriach wiekowych, udział w turniejach piłkarskich
i rozgrywkach organizowanych przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
i Wielkopolski Związek Piłki Nożnej) zostały osiągnięte.

Miasto Ruda Śląska
Łącznie w latach 2016–2018 objęto zadaniami 43,4 tys. dzieci i młodzieży.
Skontrolowane zadania na kwotę 566 tys. zł były realizowane przez kluby sportowe zgodnie z przyjętymi w ofertach założeniami. Efektem realizacji np. zadania przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” była realizacja zajęć treningowych
przygotowujących do udziału w zawodach i rozgrywkach ligowych piłki nożnej w dziewięciu kategoriach wiekowych 3–4 razy w tygodniu na boiskach,
hali sportowej lub w terenie. W zajęciach tych wzięło udział ok. 190 zawodników, rozegrano 197 meczów mistrzowskich, 11 turniejów halowych oraz
11 meczów w rozgrywkach Rudzkiej Ligi Szkół. Osiem drużyn piłkarskich brało
udział w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu Podokręgu Katowice Śląski
Związek Piłki Nożnej. Ponadto w okresie letnim zorganizowano dla uczestników obóz piłkarski.

Miasto Garwolin
Łącznie w ramach realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego w latach 2016–2019 (I połowa) objęto wsparciem 4,4 tys. dzieci
i młodzieży. W ramach skontrolowanych zadań na łączną kwotę 274 tys. zł
pn. „Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców” poprzez taniec i gimnastykę
dzieci i młodzieży oraz poprzez piłkę nożną, wykonawcy osiągnęli zakładane
cele i efekty, w tym m.in. w sprawozdaniu z wykonania zadania (piłka nożna)
przez Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” za 2017 r. i 2018 r. stwierdzono, że:
w sekcji piłki nożnej zawodnicy wszystkich grup nabywali umiejętności współdziałania i współzawodnictwa; młodzież została aktywizowana ruchowo;
wskazywano i przedstawiano uczestnikom nowe formy wypoczynku oraz efektywne wykorzystanie czasu wolnego młodzieży. W sprawozdaniu z wykonania
zadania (taniec i gimnastyka dzieci i młodzieży) przez Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „NoName” za 2017 r. i 2018 r.
stwierdzono m.in., że przygotowano młodych uczestników do rywalizacji
sportowej w zakresie gimnastyki i tańca oraz współzawodnictwa sportowego.
Miasto w latach 2016–2019 (I półrocze) na podstawie uchwał Rady Miasta Garwolin przekazało także dotacje celowe dla Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie na łączną kwotę 6273 tys. zł, z którego obiektów sportowych skorzystało
łącznie 423,4 tys. dzieci i młodzieży.
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Miasto Lubawka
Łącznie w ramach realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego w latach 2016–2019 (I połowa) objęto wsparciem 4,3 tys. dzieci
i młodzieży. W ramach zbadanych zadań realizowanych w latach 2017–2018
na łączną kwotę 108 tys. zł, osiągnięto zakładane cele. W sprawozdaniach
z wykonania zadania publicznego osiągnięte rezultaty odpowiadały założeniom ujętym we wnioskach złożonych w latach 2017–2018. Np. w 2017 r. treningi piłkarskie w piłce nożnej prowadzono trzy razy w tygodniu w sześciu
kategoriach – w kategorii „skrzaty i bambino” dla dzieci w wieku do 7 roku
zajęciami objęto 40 osób, w kategorii „orliki i młodziki” dla dzieci w wieku
do 13 lat zajęciami objęto 35 osób, w kategorii „trampkarze” dla dzieci poniżej
14 lat zajęciami objęto 15 osób, a w kategorii „junior” dla młodzieży do 18 lat
zajęciami objęto 20 osób.

Efekty realizacji
Programu SKS
w skontrolowanych
szkołach

Miasto Puszczykowo
Łącznie w ramach realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego w latach 2016–2018 objęto 2,4 tys. dzieci i młodzieży. Zbadano
dwa zadania dotyczące organizacji cyklu turniejów tenisowych dla dzieci
i młodzieży (w wieku 5–10 lat) oraz organizacji sekcji piłki siatkowej dla
grup początkujących dzieci i młodzieży, w których osiągnięto zakładane cele
i efekty. W zorganizowanych turniejach tenisowych wzięło udział 94 uczestników; rezultatami było poznanie przez dzieci i młodzież zasad rywalizacji
fair play, otrzymanie punktów rankingowych w punktacji końcowej, nabranie przez uczestników doświadczenia w grze z różnymi rywalami, a także
w startach w zawodach. W rezultacie organizacji sekcji piłki siatkowej uczestnicy nabyli nowe umiejętności siatkarskie (techniczne i taktyczne) i podnieśli
swój ogólny poziom sprawności fizycznej, co wykazały testy sprawnościowe,
ponadto utwierdzili się w przekonaniu o korzystnym wpływie aktywnego spędzania czasu wolnego.

We wszystkich skontrolowanych szkołach podstawowych w Programie
SKS uczestniczyło łącznie 1130 uczniów (od 93 do 253). Dyrektorzy szkół
nieopłatnie udostępniali szkolne obiekty sportowe oraz sprzęt sportowy
na realizację zajęć SKS. W latach 2017–2019 uczestnicy SKS stanowili
od 3,4% do 21,5% uczniów uczęszczających do skontrolowanych szkół podstawowych (wg stanu na 30 września danego roku). Wśród przyczyn niskiej
liczby uczestników SKS w stosunku do liczby uczniów w szkole, dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie
wskazała zajęcia dodatkowe uczniów, tj. zajęcia pozalekcyjne organizowane
w szkole (tj. kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe) oraz zajęcia pozaszkolne np. w szkołach językowych, szkole muzycznej, prywatne korepetycje przedmiotowe. Ponadto wskazała, że z uwagi na przeciążenie zajęciami
dodatkowymi, rodzice uczniów ograniczają im pozalekcyjne formy aktywności do tych, które uznają za priorytetowe.

5.3. Realizacja programów i zadań inwestycyjnych wspierających
rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Założenia programów
inwestycyjnych Ministra
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Celem programów inwestycyjnych mających, w szczególności wpływ
na rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, było m.in.: polepszenie
warunków uprawiania sportu poprzez rozwój i poprawę stanu podstawowej infrastruktury sportowej, przeciwdziałanie procesom utraty wartości
użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym sta-
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nie techniczno-funkcjonalnym czy budowę nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej mającej umożliwić szerokie upowszechnianie sportu.

Minister w latach 2016–2018 udzielił dofinansowania ze środków FRKF
na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji szkolnych obiektów sportowych w ramach siedmiu
programów inwestycyjnych w łącznej kwocie 711,5 mln zł (zawarto ogółem 754 umowy), w tym w 2016 r. – 265,4 mln zł (zawarto 420 umowy),
2017 r. – 253,6 mln zł (212 umowy), 2018 r. – 192,5 mln zł (122 umowy).

Wsparcie z FRKF
w ramach 7 programów
inwestycyjnych

W latach 2016–2018 wykorzystano dofinansowanie na realizację zadań 466,6 mln zł z FRKF
w latach 2016–2018
inwestycyjnych ogółem ze środków FRKF w wysokości 466,6 mln zł.
na inwestycje

Infografika nr 9
Wykorzystanie dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2016–2018
w ramach programów inwestycyjnych Ministra

2016 r. – 248,3 mln zł
466,6
mln zł

Program rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej

2017 r. – 182,8 mln zł
2018 r. – 35,5 mln zł

238,3
10,9

Program rozwoju regionalnej
infrastruktury sportowej

151,6
4,0

Sportowa Polska
– Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej

Program modernizacji
infrastruktury
sportowej

35,5

2,9

Program rozwoju
infrastruktury lekkoatletycznej

Program rozwoju
ponadlokalnej infrastruktury
sportowej – pilotaż

Pilotażowy program
modernizacji infrastruktury
sportowej – Mały Klub

23,4

Źródło: opracowanie własne NIK.

Szczególny nacisk w latach 2016–2017 Minister kładł na realizację Programu
rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, na który przeznaczył środki z FRKF
w wysokości 238,3 mln zł. W 2017 r. zakończono realizację tego programu
ze względu na ogłoszenie w 2018 r. przez Ministra nowego programu
Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, który
połączył program szkolny, modernizacyjny oraz ponadlokalny. Każdemu
z wygaszonych programów odpowiada inna grupa zadań w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Zmiany w realizacji
programów
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Realizacja postępowań
na wybór zadań

Brak podpisów
członków dokonujących
oceny wniosków

Rozliczenie
dotacji inwestycyjnych
przez Ministra

Zadania inwestycyjne
w 986 szkołach w Polsce

Postępowania konkursowe na wybór zadań inwestycyjnych w ramach
Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016 oraz Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016 przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przekazywania
środków z FRKF.

W badanej dokumentacji wniosków o dofinansowanie będących podstawą przyznania 14 dotacji (wszystkich zadań objętych kontrolą) stwierdzono brak podpisów członków Zespołu dokonujących oceny formalnej
i merytorycznej89 na arkuszach ocen wniosków o dofinansowanie. Stanowiło to naruszenie § 3 ust. 2 pkt 5 Regulaminu prac zespołu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15 Ministra Sportu i Turystyki z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania i trybu działania Zespołu do spraw
opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej90, zgodnie z którym arkusz oceny
zawiera podpisy członków Zespołu dokonujących oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Szczegółowym badaniem objęto udzielenie i rozliczenie 14 dotacji na zadania inwestycyjne dotyczące szkolnych obiektów sportowych na łączną
kwotę wykorzystanych środków 27 748,1 tys. zł, realizowanych w ramach:
Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 201691
oraz Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 201692
i 201793. Sporządzono oceny formalne i merytoryczne wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz protokoły zbiorcze z ocen wniosków.
Realizację zadań monitorowano m.in. poprzez weryfikację sprawozdań
kwartalnych i protokołów odbioru częściowego robót. Dotacje zostały rozliczone w Ministerstwie terminowo i prawidłowo, zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

W latach 2016–2019 (do 30 czerwca) zadania inwestycyjne dotyczące
szkolnych obiektów sportowych były realizowane przez 555 gmin,
81 miast, 107 powiatów oraz 10 innych podmiotów (m.in. fundacje, sto89 W ramach ocenianych siedmiu wniosków dotyczących inwestycji realizowanych w ramach
Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016 oraz siedmiu wniosków
dotyczących inwestycji realizowanych w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury
sportowej – edycja 2016 i 2017 (brak 17 podpisów przy ocenach technicznych i sportowych
oraz ocenach pod względem ekonomicznym).
90 Dz. Urz. Ministra, poz. 16, ze zm.
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91 Dotacje dla: Gmina Miejska Tczew (budowa sali gimnastycznej w SP nr 8 – 1 mln zł), Gmina
Miasto Imielin (budowa sali gimnastycznej przy SP im. Kard. Wyszyńskiego w Imielinie
– 1988,3 tys. zł), Gmina Miasto Ruda Śląska (budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem
przy SP nr 14 – 1094 tys. zł), Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (budowa hali sportowej przy
SP nr 9 – 1800 tys. zł), Miasto Puszczykowo (budowa hali sportowej przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1
– 2 mln zł), Gmina Miasto Lubawka (budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych
w Lubawce – 1945,5 tys. zł), Gmina Jaworze (budowa sali sportowej przy SP nr 2 – 3150 tys. zł).
92 Dotacje dla: Gmina Długołęka (budowa hali sportowej przy SP w Kiełczowie – 1109,2 tys. zł),
Miasto Mielec (budowa hali sportowej przy SP nr 3 w Mielcu – 1197,6 tys. zł), Gmina Tarnawatka
(budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawce – 3302,9 tys. zł).
93 Dotacje dla: Miasto Garwolin (budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 5 w Garwolinie
– 2052,4 tys. zł), Gmina Poronin (budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu
– 1627,7 tys. zł), Gmina Grzegorzew (budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 1979,5 tys. zł), Powiat Bocheński (budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 1
w Bochni – 3500 tys. zł).
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warzyszenia) w 986 szkołach w Polsce, w tym: Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub edycja 2017 – w 14 szkołach;
Program modernizacji infrastruktury sportowej – 55, Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – 24, Program rozwoju infrastruktury ponadlokalnej – czterech, Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – 288,
Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – 431, Sportowa Polska
– Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 170.
Efektem realizacji programów inwestycyjnych była poprawa szkolnej bazy
sportowej poprzez wybudowanie i przebudowanie 1080 (98 pełnowymiarowych hal sportowych; 196 pełnowymiarowych sal gimnastycznych;
472 boisk sportowych, w tym 89 piłkarskich; 10 do piłki ręcznej; 33 do siatkówki, siedmiu do koszykówki, 333 wielofunkcyjnych; 18 kompleksów lekkoatletycznych, zwierających m.in. skocznie, bieżnie, boiska wielofunkcyjne
oraz do koszykówki i siatkówki; 202 urządzeń lekkoatletycznych, w tym
94 bieżni prostych i okrężnych, 79 skoczni w dal, w trójskoku i wzwyż,
29 rzutni do pchnięcia kulą; 94 urządzeń terenowych m.in. 16 boisk dla
sportów plażowych, 47 siłowni zewnętrznych/plenerowych, pięciu skate
parków) oraz modernizacja 131 obiektów sportowych (53 zmodernizowanych i 78 wyremontowanych, m.in. sal gimnastycznych, hal sportowych,
boisk wielofunkcyjnych i do piłki nożnej) w 986 szkołach w Polsce.

Ministerstwo nie posiadało informacji nt. liczby szkół w Polsce posiadających halę sportową lub salę gimnastyczną oraz liczby szkół w Polsce
mających dostęp do jakiegokolwiek boiska lub urządzenia sportowego.
W związku z tym nie było możliwe ustalenie, w jakiej ilości nastąpił wzrost
liczby tych szkół oraz jaka liczba szkół aktualnie nie posiada hali sportowej lub sali gimnastycznej. Dyrektor Departamentu Inwestycji Sportowych
poinformował, że departament nie monitoruje tych wskaźników, bo leży
to poza jego możliwościami kadrowymi. Stwierdził, że wobec dofinansowań
zadań inwestycyjnych polegających na budowie sal oraz hal przyszkolnych
w latach 2016–2019, wzrósł odsetek szkół posiadających tego typu infrastrukturę.

Wybudowanie
i przebudowanie 1080,
modernizacja
131 szkolnych obiektów

Brak informacji
o liczbie szkół mających
dostęp do boiska lub
urządzenia sportowego

Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa sporządził w kwietniu
2015 r. opracowanie pt. Braki w infrastrukturze – sale gimnastyczne. Zestawienie gmin, na terenie których nie znajduje się przynajmniej jedna pełnowymiarowa sala gimnastyczna/hala sportowa. W opracowaniu wskazano
szacunkową liczbę 173 gmin, które nie posiadały pełnowymiarowej sali gimnastycznej spośród 2497 gmin w Polsce, co stanowiło 6,9%. W poszczególnych województwach liczba gmin bez pełnowymiarowej sali gimnastycznej
wahała się od czterech w województwie opolskim do 24 w mazowieckim.
Spośród 173 gmin, 79 potwierdziło posiadanie niepełnowymiarowej sali
gimnastycznej, a 28 było w trakcie budowy sali pełnowymiarowej. Jako
główne przyczyny braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej gminy wskazały posiadanie niepełnowymiarowej sali (72 gminy) oraz ograniczone
środki finansowe na budowę sali i jej utrzymanie (62 gminy), przy czym
siedem gmin wskazało obie przyczyny.
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Kontrole zadań
inwestycyjnych
przez Ministra

Wydatki na zadania
inwestycyjne w gminach

W latach 2016–2019 (do 14 października) Minister przeprowadził trzy
kontrole94 w zakresie zadań inwestycyjnych dotyczących szkolnych inwestycji sportowych (w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2012 i Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej) ze środków FRKF. Ponadto w 2016 r. przeprowadzono
dwie kontrole zadań realizowanych w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej i Programu rozwoju regionalnej infrastruktury
sportowej95. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: prowadzenia ewidencji księgowej środków finansowych z FRKF na koncie księgowym wyodrębnionym dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wspólnie
ze środkami własnymi jednostki, co było niezgodne z przepisami ustawy
o finansach publicznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli Minister
skierował do beneficjentów zalecenia pokontrolne.

Wydatki ogółem w dziale 926 – Kultura fizyczna, skontrolowanych ośmiu
jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miast) w latach 2016–2019
(do 30 czerwca) wyniosły łącznie 216,5 mln zł. Na zadania inwestycyjne
w dziale 926 skontrolowane jst przeznaczyły 66,2 mln zł (30,6%).
Przykłady

W mieście Ostrów Wielkopolski największymi i najbardziej kosztownymi inwestycjami były: modernizacja basenu miejskiego (5852,6 tys. zł),
budowa lodowiska miejskiego (3343 tys. zł), przebudowa stadionu
miejskiego (2484,5 tys. zł) oraz budowa hali widowiskowo-sportowej
(4139,6 tys. zł).

Dotacje ze środków
FRKF w gminach
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W gminie Długołęka w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano m.in.:
w 2016 r. za kwotę 392,4 tys. zł budowę boiska wielofunkcyjnego w Wilczycach, za kwotę 295,5 tys. zł budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
przy bieżni lekkoatletycznej w Długołęce, za kwotę 182,9 tys. zł budowę kompleksu lekkoatletycznego w Łozinie; w 2017 r. za kwotę 37,7 tys. zł wybudowano przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do boiska sportowego
w Kiełczowie; w 2018 r. za kwotę 1106,9 tys. zł zrealizowano budowę boisk
wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Brzezia
Łąka, Dobroszów i Stępiń, za kwotę 94,1 tys. zł wykonano systemy nawadniania boisk sportowych w miejscowościach Kiełczów i Januszkowice; w I połowie
2019 r. za kwotę 208,1 tys. zł kompleksowo zmodernizowano boisko w Mirkowie (m.in. zakupiono kontenery szatniowe, zamontowano nowe bramki, trybuny i piłkochwyty).

Zadania realizowane przez kontrolowane gminy w latach 2016–2018
dotyczące szkolnych obiektów sportowych były również dofinansowywane przez Ministra ze środków FRKF. Wartość dofinansowania z FRKF
badanych dotacji wyniosła 13 418,3 tys. zł, co stanowiło 26,5% całkowitych kosztów zadania, które wyniosły 50 718 tys. zł. Środki otrzymane
przez gminy w ramach objętych badaniem pięciu inwestycji realizowanych w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej
94 Kontrole przeprowadzono u beneficjentów: Gmina Lubin, Gmina Belsk Duży, Gmina Jaworze.
Kontrole dotyczyły m.in. budowy hal sportowych, krytej pływalni z salą gimnastyczną.
95 Kontrole przeprowadzono u beneficjentów: Miasto Malbork i Gmina Pułtusk. Kontrole dotyczyły
m.in. budowy kompleksu lekkoatletycznego, dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej 200 m
i skoczni do skoku w dal.
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– edycja 2016 (dofinansowanie 7840,5 tys. zł), trzech w ramach Programu
rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016 i 2017 (dofinansowanie 5177,8 tys. zł) oraz jednej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (dofinansowanie 400 tys. zł), wydatkowane były
zgodnie z założeniami ww. programów.

Dla dofinansowanych ze środków FRKF zadań prowadzono odrębną ewi- Prawidłowa realizacja
dencję księgową udzielonego dofinansowania i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
tych zadań. Dowody księgowe wskazywały kwoty dofinansowania z FRKF,
a sprawdzenie pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty było potwierdzone przez osoby mające stosowne upoważnienie. Potwierdzeniem wykonanych robót były protokoły odbioru
robót podpisane przez osoby upoważnione. Objęte badaniem koszty prawidłowo zaliczano do wydatków kwalifikowanych.
W efekcie zrealizowanych zadań powstały w szkołach nowe obiekty sportowe:
Przykłady

Z dofinansowania udzielonego przez Ministra miastu Imielin w wysokości
1988,3 tys. zł w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej
– edycja 2016 oraz środków własnych miasta w wysokości 4589,9 tys. zł wybudowano przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie salę gimnastyczną o wymiarach 16,5 m x 30 m i wysokości 7,3 m wraz
z infrastruktura towarzyszącą.

Z dofinansowania udzielonego przez Ministra miastu Ruda Śląska w wysokości 1094 tys. zł w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej
– edycja 2016, środków własnych gminy w wysokości 2344 tys. zł oraz innych
środków w kwocie 1465,4 tys. zł przy Szkole Podstawowej nr 14 w Rudzie
Śląskiej (wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie
Śląskiej) wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 19,7 m x 29,7 m
wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. widownią i z zapleczem socjalno-sanitarnym.

Z dofinansowania udzielonego przez Ministra miastu Puszczykowo w wysokości 2000 tys. zł w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016 oraz środków własnych miasta w wysokości 9677,7 tys. zł
wybudowano przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie halę sportową o wymiarach 24,09 m x 44,21 m i wysokości 12,6 m wraz
zapleczem sanitarno-szatniowym, magazynami sprzętu sportowego, salą gimnastyki korekcyjnej, pokojami dla nauczycieli wf. Ponadto przy ww. szkole
podstawowej zrealizowano budowę boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik lekkoatletyczny” z dofinansowania udzielonego
przez Ministra w kwocie 400 tys. zł w ramach Programu rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej – edycja 2017, środków własnych miasta 1001,9 tys. zł oraz
środków pozyskanych od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 130 tys. zł.

Z dofinansowania udzielonego przez Ministra gminie Lubawka w wysokości
1946,5 tys. zł w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej
– edycja 2016 oraz środków własnych gminy w wysokości 1082,4 tys. zł zrealizowano przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce pełnowymiarową salę
gimnastyczną o wymiarach pola gry 19,5 m x 31,8 m i wysokości 7,58 m, częściowo piętrowej z odpowiednim zapleczem (parametry i funkcjonalność planowanej sali gimnastycznej w zakresie szatni oraz toalet dostosowane zostały
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do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym, poruszających się na wózku
inwalidzkim). Zadanie obejmowało wyposażenie sali gimnastycznej w kotarę
z napędem elektrycznym do przedzielenia sali, drabinki gimnastyczne, tablice
do koszykówki, tablicę wyników, rowery stacjonarne, materace specjalistyczne
i bieżnię ruchomą.

Z dofinansowania udzielonego przez Ministra gminie Miasto Tczew w wysokości 1000 tys. zł w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury
sportowej – edycja 2016, środków własnych gminy w wysokości 3155,9 tys. zł
wybudowano salę gimnastyczną w przy Szkole Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie. Wydatki na ruchome wyposażenie sportowe oraz utrzymanie obiektu sportowego wyniosły 173,3 tys. zł.
Zdjęcia nr 1–4
Wybrane zadania inwestycyjne dotyczące budowy szkolnych obiektów sportowych
skontrolowane przez NIK
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie (województwo śląskie)

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej
w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
(województwo śląskie)
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Hala sportowa oraz Orlik lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie (województwo wielkopolskie)

Sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce
(województwo dolnośląskie)

Źródło: akta kontroli NIK.

W ośmiu skontrolowanych jst, w ramach badanego dofinansowania szkolnych inwestycji sportowych wyboru wykonawców dokonywano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa
zamówień publicznych (zbadano zamówienia na kwotę 50 136,36 tys. zł,
w tym w trybie przetargu nieograniczonego – 49 813,18 tys. zł i z wolnej
ręki – 323,18 tys. zł). Ponadto jst prawidłowo realizowały związane z inwestycjami zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, dotyczące
nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz dostawy sprzętu na pierwsze
wyposażenie (zbadano zamówienia na kwotę 469,67 tys. zł).

Kontrolowane jst prawidłowo i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
realizowały proces budowlany, przy czym w trzech gminach stwierdzono
uchybienia w zakresie prowadzenia dziennika budowy.

Udzielanie zamówień
publicznych przez gminy
i realizacja procesu
inwestycyjnego

Uchybienia w prowadzeniu
dziennika budowy
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Przykłady
W mieście Puszczykowo, w dzienniku budowy, prowadzonym dla budowanej
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie, kierownik budowy nie dokonał wpisu o zgłoszeniu obiektu budowlanego
do odbioru, co było niezgodne z art. 22 pkt 9 Prawa budowlanego.
W mieście Tczew inwestor (Miasto) nie zamieściło na pierwszych stronach
dziennika budowy (tom I–III) dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie, nazwy wykonawcy oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, z podaniem ich specjalności i numerów uprawnień budowlanych. Stanowiło to naruszenie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia96.

Niezapewnienie
bezpiecznych
i higienicznych
warunków korzystania
z obiektów sportowych
w jednej szkole

NIK zwróciła uwagę, że przy realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 9” realizowanej przez miasto Ostrów Wielkopolski,
w prowadzonym przez kierownika budowy dzienniku budowy nie dokonywano wpisu dotyczącego kontynuacji zapisów w kolejnym tomie dziennika,
czym naruszono zapisy § 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dziennika budowy.
Ponadto znaczna część wpisów do dzienników była nieczytelna i uniemożliwiała ich prawidłowe odczytanie, co było niezgodne z § 7 pkt 1 ww. rozporządzenia.

W skontrolowanych ośmiu szkołach w latach 2016–2019 przeprowadzane
były kontrole zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym szkolnych obiektów sportowych.

W jednej szkole nie zapewniono bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów. Przeprowadzone okresowe kontrole stanu
technicznego budynku szkoły (w Szkole Podstawowej im Wandy Chotomskiej w Kiełczowie) nie odpowiadały zakresowi przewidzianemu
w Prawie budowlanym. Niewłaściwie utrzymywano budynek oraz nie
wykonano zaleceń określonych w protokołach z okresowych kontroli stanu
technicznego, co potwierdziła kontrola doraźna Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Przykład

W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie nie przeprowadzono okresowej kontroli stanu technicznego budynku szkoły, w terminie
do 30 listopada 2016 r., czym naruszono art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Okresowe kontrole stanu technicznego budynku szkoły, udokumentowane protokołami, nie obejmowały swym zakresem instalacji gazowych,
co było wymagane art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego. Ponadto
osoba przeprowadzająca ww. kontrole nie posiadała uprawnień w zakresie
instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych mogą przeprowadzać osoby
posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych (art. 62 ust. 5 Prawa budow-
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lanego). Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych w odniesieniu
do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza
w rzemiośle kominiarskim (art. 62 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie wrocławskim w przeprowadzonej w dniu 25 października 2019 r. na zlecenie NIK kontroli potwierdził
powyższe nieprawidłowości. Zakres kontroli obejmował aktualny stan techniczny i przydatność do użytkowania budynku szkoły. Na podstawie przedstawionych dokumentów i przeprowadzonej kontroli stwierdził, że: książki
obiektu budowlanego prowadzone były niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie książki obiektu budowalnego; brak było protokołów badań stanu technicznego instalacji gazowych; brak było protokołów badań skuteczności wentylacji
mechanicznej dla budynku D i hali sportowej; brak było badań elektrycznych bloków A, B, C, D; brak było badań instalacji piorunochronnej. Określone
w protokołach z okresowych kontroli roboty remontowe nie zostały wykonane.
Wobec protokolarnego stwierdzenia powyższych nieprawidłowości Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie niewłaściwego utrzymania budynków szkoły.

Urządzenia sportowe w kontrolowanych szkołach (w tym m.in.: kosze,
drabinki, ażurowe kurtyny do oddzielania poszczególnych boisk, krzesełka na widowni, piłkołapacze), których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, były umocowane na stałe (zgodnie
z § 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach). W dwóch z ośmiu skontrolowanych szkół stwierdzono zastrzeżenia,
co do stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.
Przykłady

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie
W dużej sali gimnastycznej, na której trwały zajęcia lekcyjne wf, stwierdzono,
że pomimo zaleceń zamieszczonych w protokole kontroli okresowej z maja
2019 r., sporządzonym przez osoby uprawnione, stłuczona szyba nie została
wymieniona. Ponadto stwierdzono stłuczenia dwóch innych szyb: jedno okno
– stłuczona szyba zewnętrzna od strony przylegającej do boiska do piłki nożnej oraz drugie okno – stłuczona szyba zewnętrzna znajdująca się nad dachem
przylegającej małej sali gimnastycznej. Z uwagi na ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia, stłuczone okna od strony przylegającej
do boiska do piłki nożnej zabezpieczono w trakcie oględzin przeprowadzonych przez kontrolera NIK. Również ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego było
uszkodzone w miejscach spawania. Z uwagi na ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia, w trakcie ww. oględzin, dokonano zabezpieczenia miejsca uszkodzenia w sposób uniemożliwiający przejście przez
ogrodzenie i ewentualne pokaleczenie. Niezapewnienie bezpiecznego korzystania z ww. obiektów sportowych stanowiło naruszenie przepisu § 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Powyższe
uszkodzenia zostały usunięte dopiero w trakcie kontroli NIK.
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
Otwarte przestrzenie pomiędzy biegami schodów prowadzących na antresolę
sali gimnastycznej nie były zabezpieczone siatką lub w inny skuteczny sposób,
co stanowiło naruszenie § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w szkołach.
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Książka obiektu
budowlanego
i inne dokumenty

Książki obiektu budowlanego w skontrolowanych szkołach prowadzono
prawidłowo, z wyjątkiem trzech szkół.
Przykłady

W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego,
prowadzono książkę obiektu budowlanego. Książka nie zawierała: aktualnych danych identyfikujących obiekt (zarządca, pozwolenie na użytkowanie,
protokół odbioru obiektu), aktualnych danych o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej zarządcy
przy zakładaniu książki, aktualnego planu sytuacyjnego obiektu z zaznaczonymi granicami nieruchomości określającego również usytuowanie miejsc
przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń
przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci,
a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła. Była Dyrektor szkoły wyjaśniła, że książkę obiektu budowlanego przejęła od poprzedniego dyrektora
szkoły i uznała ją za prawidłową. Książka nie była weryfikowana pod kątem
wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie książki obiektu budowlanego.

W Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim stwierdzono,
m. in. że w jednej książce nie wskazano osoby upoważnionej do dokonywania wpisu, w drugiej nie zmieniono osoby upoważnionej do dokonywania
wpisu, a osoba wskazana nie była już pracownikiem szkoły, nie sprostowano
wpisu dotyczącego zarządcy obiektu. Powyższe usterki usunięto w trakcie
kontroli NIK.

Regulaminy
użytkowania obiektów
i sprzętu sportowego

Przystosowanie
obiektów dla osób
niepełnosprawnych
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Natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce z dokumentacji załączonej do książek obiektów budowlanych oraz innej dokumentacji
(dotyczącej np. kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły) nie wynika, czy wykazane
w trakcie okresowych przeglądów/kontroli obiektów budowlanych usterki
zostały usunięte.

W kontrolowanych szkołach kontrolerzy NIK dokonali oględzin obiektów
sportowych i pomieszczeń stanowiących zaplecze sanitarno-szatniowe,
wykorzystywanych do realizacji zajęć sportowych. Na wszystkich obiektach sportowych (m.in.: boiskach szkolnych, salach gimnastycznych, halach
sportowych, salkach do gimnastyki korekcyjnej, orliku lekkoatletycznym)
z wyjątkiem sali do squasha (w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie) oraz sali fitness i boiska wielofunkcyjnego nieogrodzonego (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce) znajdowały się,
stosownie do wymogu ujętego w § 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, tablice informacyjne, regulaminy określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego/
obiektu sportowego. W ww. dwóch szkołach brak regulaminu określającego
zasady korzystania z obiektów sportowych spowodowany był niedopatrzeniem, przy czym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce w trakcie
kontroli NIK taki regulamin zamieszczono.
Zaplecza sanitarno-szatniowe obiektów sportowych w skontrolowanych
szkołach były dostosowane do osób niepełnosprawnych, w szczególności przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Zainstalowane były
m.in. odpowiednio przystosowane urządzenia sanitarne (miski ustę-
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powe, umywalki, natryski, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń
higieniczno-sanitarnych). W szatniach zapewniono przestrzeń manewrową i na trasie dojazdu do nich. W jednej szkole – Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce – nie wykorzystywano dwóch pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z ich przeznaczeniem. Pełniły one rolę magazynów
środków czystości oraz sprzętu sportowego. W toku kontroli NIK
ww. pomieszczenia zostały uprzątnięte.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Pytanie definiujące
cel główny kontroli

Pytania definiujące
cele szczegółowe kontroli

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy realizacja programów Ministra Sportu i Turystyki wpłynęła na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży?
Pytania definiujące cele szczegółowe kontroli:

1. Czy prawidłowo przygotowano i realizowano programy dotyczące
rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży?

2. Czy osiągnięto zaplanowane efekty programów dotyczących rozwoju
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży?

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

3. Czy realizacja programów inwestycyjnych Ministra Sportu i Turystyki
skutecznie wspierała rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży?

Kontrolą objęto 28 jednostek, w tym: Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, dwa polskie związki sportowe, sześć stowarzyszeń kultury fizycznej, dwie fundacje, osiem gmin
i osiem szkół publicznych.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki, Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym oraz Fundacji Orły Sportu 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 szkołach publicznych kontrolę 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 i rzetelności.

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK
Stan realizacji
wniosków pokontrolnych

W polskich związkach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej
i fundacji kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o NIK,
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 3 tej ustawy, tj. legalności i gospodarności.

Kontrolą objęto lata 2016–2019 (do czasu zakończenia kontroli). Postępowanie kontrolne przeprowadzono w okresie od 6 września do 20 grudnia
2019 r.
Najwyższa Izba Kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, uzyskała informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyniki kontroli przedstawiono w 28 wystąpieniach pokontrolnych, w tym
w 15 wystąpieniach sformułowano 34 wnioski pokontrolne.

Jeden ze skontrolowanych podmiotów – Minister Sportu – w dniu 13 stycznia 2020 r. wniósł cztery zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.
Kolegium NIK uchwałą Nr 12/2020 z dnia 4 marca 2020 r. oddaliło dwa
zastrzeżenia, a dwa uwzględniło w części.
Według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r. zrealizowano 19 wniosków
pokontrolnych, a 15 było w trakcie realizacji.

Wszystkie jednostki objęte kontrolą, którym przedstawiono wnioski pokontrolne, poinformowały NIK o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.
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Kontrola pn. Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (P/19/027) Pozostałe informacje
została podjęta z inicjatywy własnej NIK, zgodnej z sugestiami instytucji
zewnętrznych.
W dniu 11 października 2019 r. na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK,
kontroler poinformował o bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia
i zdrowia ludzkiego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie, stwierdzonym w wyniku badania stanu technicznego
budynku szkoły. W odpowiedzi Dyrektor szkoły poinformował o podjętych
działaniach zapobiegających wobec stwierdzonego zagrożenia, tj. zleceniu
badania instalacji elektrycznej i odgromowej starej części budynku szkoły
(nowa część budynku posiada wymagane badania), badania stanu technicznego instalacji gazowej oraz podjęto działania w celu wyboru firmy, która
wykona projekt i dokona przebudowy wentylacji mechanicznej wymaganej
do wykonania badania jej skuteczności.
W kontroli uczestniczyły: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK oraz Delegatury NIK w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach,
Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego

Delegatura NIK
w Bydgoszczy

Delegatura NIK
w Gdańsku

Delegatura NIK
w Katowicach

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Ministerstwo Sportu i Turystyki
(Ministerstwo Sportu)

Witold Bańka,
Mateusz Morawiecki,
Danuta
Dmowska-Andrzejuk

Instytut Sportu
– Państwowy Instytut Badawczy

Urszula Włodarczyk

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Henryk Olszewski

Kujawsko-Pomorski
Związek Pływacki

Maciej Bukowski

Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy w Gdańsku

Tomasz Janowicz

Fundacja Orły Sportu

Łukasz Strzelecki

Urząd Miejski w Tczewie

Mirosław Stanisław
Pobłocki

Szkoła Podstawowa nr 8
im. św. Wojciecha w Tczewie

Bożena Dudzińska

Śląski Szkolny Związek Sportowy

Mieczysław Mielcarek

Urząd Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Imielinie

Dagmara Kupczyk

Urząd Miasta Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Rudzie Śląskiej

Katarzyna Romejko

Wykaz jednostek
kontrolnych
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Lp.

5.

6.

7.
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Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura NIK
w Poznaniu

Delegatura NIK
w Warszawie

Delegatura NIK
we Wrocławiu

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Szkolny Związek Sportowy
„Wielkopolska”

Zdzisław Urbańczyk

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim

Beata Klimek

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II w Ostrowie
Wielkopolskim

Justyna Uciechowska

Urząd Miejski w Puszczykowie

Andrzej Balcerek

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Puszczykowie

Ewa Budzyńska

Polski Związek Koszykówki

Radosław Piesiewicz

Unia Związków Sportowych
Warszawy i Mazowsza

Zbigniew Pacelt

Fundacja Ekstraklasy

Marcin Stefański

Urząd Miasta Garwolina

Marzena Świeczak

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 5 im. Janusza Korczaka
w Garwolinie

Krystyna Antolak

Dolnośląska Federacja Sportu

Arkadiusz Zagrodnik

Urząd Miasta Lubawka

Ewa Aleksandra
Kocemba

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lubawce

Arkadiusz Rzepka

Urząd Gminy w Długołęce

Wojciech Błoński

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej
w Kiełczowie

Jacek Łyko

ZAŁĄCZNIKI
Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
prawidłowe:
Prawidłowa realizacja programów
i zadań dotyczących rozwoju
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży.
Udzielenie dofinansowania zgodnie
z przepisami prawa i regulacjami
wewnętrznymi.
Uruchomienie przez Ministra
w latach 2016–2017 nowych
programów i zadań skierowanych
do dzieci i młodzieży.
Uruchomienie w 2017 r. portalu
Narodowej Bazy Talentów
oraz wprowadzenie w 2019 r.
pilotażowego Programu Skaut.

1.

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

opisowa

Osiągniecie zakładanych w planie
działalności Ministra na 2017 r.
i 2018 r. miernika liczby dzieci
i młodzieży uczestniczących
w programach upowszechniania
sportu w danym roku, liczby
uczestników dofinansowanych
zadań z zakresu sportu dzieci
i młodzieży (w osobach) oraz
planowanych na 2016 r. mierników
narzędzi DI PRS 2020 (nr 1, 2 i 9).
Prawidłowa realizacja
przez Ministra programów
inwestycyjnych obejmujących
zadania dotyczące szkolnych
obiektów sportowych.

nieprawidłowe:
1. Przyjęcie przez przewodniczącego
komisji oceniającej do spraw
opiniowania wniosków na realizację
zadań Programu SKS na 2017 r.
oceny wniosków dokonanych przed
powołaniem tej komisji.
2. Nierzetelnie oceniono pięć
wniosków złożonych w ramach
Programu Klub na 2018 r. w zakresie
spełniania kryterium udziału
uczestników o niższym statusie
ekonomicznym.
3. Minister nierzetelnie zweryfikował
rozliczenie zadania na administrację
i rozwój projektu Narodowa Baza
Talentów za 2018 r. realizowanego
przez Instytut Sportu w zakresie
wprowadzenia funkcjonalności
platformy NBT.
4. W aktualizacji DI PRS 2020
z grudnia 2017 r. dla narzędzi nr 1, 2, 9
(oraz dla innych narzędzi DI PRS 2020)
nie określono planowanych wartości
mierników na lata 2018–2020.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 r.
PRS 2020 (narzędzie nr 1 DI PRS 2020)
oraz Sprawozdanie z wykonania planu
działalności Ministra za 2016 r. było
nierzetelne w zakresie miernika liczby
dzieci i młodzieży uczestniczących
w programach upowszechniania sportu
w danym roku, w której ujęto liczbę
lokalnych animatorów sportu.
6. Brak podpisów członków
Zespołu dokonujących oceny
formalnej i merytorycznej wniosków
na arkuszach ocen wniosków
o dofinansowanie będących podstawą
przyznania 14 badanych dotacji.
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Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
prawidłowe:
Prawidłowa realizacja programów
i zadań dotyczących rozwoju
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży.

2.

Instytut Sportu
– Państwowy
Instytut Badawczy

nieprawidłowe:
1. Uwzględnienie w przeprowadzaniu
przetargu nieograniczonego wycofania
ofert przez wykonawców po upływie
terminu składania ofert, a przed
dokonaniem
wyboru najkorzystniejszej
oferty w części I i II.
2. Zamieszczenie ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia trzy
dni po obowiązującym terminie.
3. Nierzetelne sporządzenie
dokumentów dotyczących rozliczenia
realizacji Programu SKS za lata
2017 i 2018 (dane w zakresie liczby
uczestników, grup ćwiczebnych,
liczby gmin i placówek oświatowych
były niezgodne ze sprawozdaniem
merytorycznym oraz raportem
sprawozdawczo – ewaluacyjnym
z realizacji ww. Programu).

opisowa

4. Niezrealizowanie zadania
(do dnia zakończenia czynności
kontrolnych, tj. do 29 października
2019 r.) w zakresie rozszerzenia
funkcjonalności portalu NBT.
Prawidłowa realizacja programów
i zadań rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.

3.

Polski Związek
Lekkiej Atletyki

1. Niedostosowanie statutu
PZLA do zmian wprowadzonych
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o sporcie oraz
ustawy o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1600).
2. Niewystąpienie z wnioskiem
do Ministra SiT o zmianę postanowień
umowy na organizację imprezy
sportowej w 2017 r.

opisowa

3. Zaniechanie obowiązku
poinformowania Ministra
o nieprzyznaniu środków
finansowych z innych źródeł
publicznych określonych we wniosku
o dofinansowanie.
4. Nieterminowe dokonywanie
płatności ze środków FRKF o łącznej
wysokości 11,8 tys. zł.
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4.

Polski Związek
Koszykówki

opisowa

Prawidłowa realizacja programów
i zadań rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.

5.

Kujawsko-Pomorski
Związek Pływacki

pozytywna

Prawidłowa realizacja programów
i zadań rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.

Nieterminowe dokonanie zwrotu
niewykorzystanych środków
dofinansowania z MSiT.
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Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

6.

Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy
w Gdańsku

opisowa

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
prawidłowe:
Prawidłowa realizacja programów
i zadań rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.
Prawidłowa realizacja programów
i zadań rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.

7.

Śląski Szkolny
Związek Sportowy

nieprawidłowe:

1. Niedochowanie przez Związek
terminu doubezpieczenia uczestników
zajęć SKS wynikającego z umowy.
2. Sporządzenie czterech dowodów
księgowych dotyczących wynagrodzeń
pracowników obsługi programu
SKS już po dokonaniu wypłaty tych
wynagrodzeń.

pozytywna

3. Sprawdzenie i zatwierdzenie
dowodów księgowych przez osobę
nieuprawnioną.
Realizowanie programów i zadań
dotyczących rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.

8.

Szkolny Związek
Sportowy
„Wielkopolska”

1. Nieprzechowywanie dokumentów
związanych z realizacją zadania
w okresie przewidzianym w umowie
o dofinansowanie.
2. Nieumieszczenie na dowodzie
księgowym informacji o kwocie
wydatków sfinansowanych ze środków
FRKF.

opisowa

3. Nieprzeprowadzenie okresowej
ewaluacji zadania Junior Sport.
4. Nanoszenie poprawek na dowodach
księgowych, w formie niezgodnej
z przepisami.
5. Nieterminowe dokonanie zwrotu
niewykorzystanych środków
dofinansowania z MSiT.
Realizowanie programów i zadań
dotyczących rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.

9.

Unia Związków
Sportowych
Warszawy
i Mazowsza

opisowa

10.

Dolnośląska
Federacja Sportu

pozytywna

Prawidłowa realizacja programów
i zadań rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.

11.

Fundacja Orły
Sportu

pozytywna

Prawidłowa realizacja programów
i zadań rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.

2. Nierzetelnie weryfikowano
sprawozdania składane przez
wykonawców zadania dotyczącego
upowszechniania sportów zimowych.

Realizowanie programów i zadań
dotyczących rozwoju aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży.
12.

Fundacja
Ekstraklasy

opisowa

1. Nieterminowe dokonanie zwrotu
niewykorzystanych środków
dofinansowania z MSiT.

Nieprzeprowadzenie wymaganej liczby
wizytacji szkół realizujących Program
SKS.

1. Nieterminowe dokonanie zwrotu
niewykorzystanych środków
dofinansowania z MSiT.
2. Niezamieszczanie na dokumentach,
będących podstawa dokonywania
wydatków, informacji o źródłach
finansowania, wymaganej umowami
o dofinansowanie.
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Lp.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Nazwa jednostki
kontrolowanej

Urząd Miejski
w Tczewie

Urząd Miasta
Imielin

Urząd Miasta Ruda
Śląska

Urząd Miejski
w Ostrowie
Wielkopolskim

Urząd Miejski
w Puszczykowie

Urząd Miasta
Garwolin

Ocena
kontrolowanej
działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
prawidłowe:

nieprawidłowe:

Prawidłowa realizacja zadań
dotyczących upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, w tym rozwoju ich
aktywności fizycznej.
Prawidłowe wydatkowanie
środków na inwestycje
dofinansowane z MSiT.

Niezamieszczenie na pierwszych
stronach dziennika budowy
wymaganych informacji – imion
i nazwisk lub nazwy wykonawcy lub
wykonawców oraz osób sprawujących
kierownictwo budowy i robót
budowlanych, nadzór autorski
i inwestorski, z podaniem ich
specjalności i numerów uprawnień
budowlanych.
Nieegzekwowanie terminowości
przekazywania sprawozdań
z wykorzystania dotacji przez
beneficjentów tych dotacji.

opisowa

Prawidłowa realizacja zadań
dotyczących upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, w tym rozwoju ich
aktywności fizycznej.
Prawidłowe zrealizowanie
i wydatkowanie środków
na inwestycje dofinansowane
z MSiT.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
dotyczących upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, w tym rozwoju ich
aktywności fizycznej.
Prawidłowe zrealizowanie
i wydatkowanie środków
na inwestycje dofinansowane
z MSiT.
Nieegzekwowanie od organizacji
pozarządowych sprawozdań
częściowych z realizacji zadań.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
dotyczących upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, w tym rozwoju ich
aktywności fizycznej.
Prawidłowe zrealizowanie
i wydatkowanie środków
na inwestycje dofinansowane
z MSiT.

1. Niezapewnienie nadzoru nad
poprawnością i terminowością
rozliczenia zadania przez beneficjenta
dotacji.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
dotyczących upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, w tym rozwoju ich
aktywności fizycznej.
Prawidłowe zrealizowanie
i wydatkowanie środków
na inwestycje dofinansowane
z MSiT.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
dotyczących upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, w tym rozwoju ich
aktywności fizycznej.
Prawidłowe zrealizowanie
i wydatkowanie środków
na inwestycje dofinansowane
z MSiT.

pozytywna

2. Niedokonanie zapisu w dzienniku
budowy hali sportowej o zgłoszeniu
obiektu do odbioru.
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Lp.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Urząd Miasta
Lubawka

Urząd Gminy
Długołęka

Szkoła
Podstawowa nr 8
im. św. Wojciecha
w Tczewie

Szkoła
Podstawowa nr 2
im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego
w Imielinie

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Rudzie Śląskiej

Szkoła
Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II
w Ostrowie
Wielkopolskim

Ocena
kontrolowanej
działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
prawidłowe:

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
dotyczących upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, w tym rozwoju ich
aktywności fizycznej.
Prawidłowe zrealizowanie
i wydatkowanie środków
na inwestycje dofinansowane
z MSiT.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
dotyczących upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, w tym rozwoju ich
aktywności fizycznej. Prawidłowe
zrealizowanie i wydatkowanie
środków na inwestycje
dofinansowane z MSiT.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem
sportu dzieci i młodzieży, w tym
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wykorzystania
szkolnej infrastruktury sportowej.
Zapewnienie bezpiecznego
korzystania z obiektów
sportowych.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem
sportu dzieci i młodzieży, w tym
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wykorzystania
szkolnej infrastruktury sportowej.
Zapewnienie bezpiecznego
korzystania z obiektów
sportowych.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem
sportu dzieci i młodzieży, w tym
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wykorzystania
szkolnej infrastruktury sportowej.
Zapewnienie bezpiecznego
korzystania z obiektów
sportowych.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem
sportu dzieci i młodzieży, w tym
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wykorzystania
szkolnej infrastruktury sportowej.
Zapewnienie bezpiecznego
korzystania z obiektów
sportowych.

nieprawidłowe:
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Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

25.

Szkoła
Podstawowa nr 1
im. Adama
Mickiewicza
w Puszczykowie

26.

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5
im. Janusza
Korczaka
w Garwolinie

27.

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Lubawce

Ocena
kontrolowanej
działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
prawidłowe:

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem
sportu dzieci i młodzieży, w tym
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wykorzystania
szkolnej infrastruktury sportowej.
Zapewnienie bezpiecznego
korzystania z obiektów
sportowych.

pozytywna

Prawidłowa realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem
sportu dzieci i młodzieży, w tym
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wykorzystania
szkolnej infrastruktury sportowej.

Niezapewnienie bezpiecznego
korzystania z dwóch obiektów
sportowych.

Prawidłowa realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem
sportu dzieci i młodzieży, w tym
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wykorzystania
szkolnej infrastruktury sportowej.

1. Nieprzekazanie dwóch protokołów
z kontroli organowi prowadzącemu.

opisowa

28.

2. Nieumieszczenie tablic
określających zasady bezpiecznego
użytkowania urządzeń i sprzętu
sportowego w dwóch obiektach
sportowych.
3. Niewykorzystywanie dwóch
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych
dla osób z niepełnosprawnościami
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowa realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem
sportu dzieci i młodzieży, w tym
aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wykorzystania
szkolnej infrastruktury sportowej.
Szkoła Podstawowa
im. Wandy
Chotomskiej
w Kiełczowie

nieprawidłowe:

opisowa

1. Niezabezpieczenie otwartych
przestrzeni pomiędzy biegami
schodów prowadzących na antresolę
sali gimnastycznej.
2. Nieprzeprowadzenie okresowej
kontroli stanu technicznego budynku
szkoły w wymaganym terminie.
3. Nieprzeprowadzenie okresowych
kontroli stanu technicznego budynku
szkoły w pełnym zakresie.
4. Prowadzenie książki obiektu
budowlanego szkoły niezgodnie
z przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Ustawa o sporcie
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, sportem są wszelkie formy aktyw- Aktywność fizyczna
ności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane i finansowanie zadań
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicz- w ustawie o sporcie
nej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych
na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o sporcie minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać uprawianie lub organizowanie sportu
oraz jego promocję.
Minister Sportu

W myśl art. 15 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administra- Kompetencje
cji rządowej97 kultura fizyczna jest działem administracji rządowej, obej- Ministra Sportu
mującym sprawy sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej.
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Sportu i Turystyki98, kieruje on m.in. działem kultura fizyczna. Stosownie
do § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu99, utworzono Ministerstwo
Sportu w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Do 14 listopada 2019 r. ww. działem administracji rządowej
kierował Minister Sportu i Turystyki, a od 15 listopada 2019 r. Minister
Sportu (§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu100).
W ramach swoich kompetencji Minister określa strategię i kierunki polityki w zakresie kultury fizycznej, kontroluje ich realizację oraz przygotowuje rozwiązania prawne. Zgodnie z § 25 ust. 2 zarządzenia nr 1 Ministra
Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
organizacyjnego MSiT101, do zadań Departamentu Infrastruktury Sportowej
Ministerstwa należy m.in. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budżetu państwa
zadań inwestycyjnych obiektów sportowych, w tym planowaniem, dofinansowywaniem, zawieraniem umów, wypłatami dotacji, monitoringiem i rozliczeniem, a na podstawie § 28 ust. 1, Departament Sportu dla Wszystkich
odpowiada za całość spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej oraz do jego zakresu należą zadania, m.in.: upowszechnianie i promowanie rozwoju sportu dla wszystkich poprzez m.in.
upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans
dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
97 Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.
98 Dz. U. poz. 2318.

99 Dz. U. poz. 2292. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 listopada 2019 r. z mocą
obowiązywania od 15 listopada 2019 r.
100 Dz. U. poz. 2380.

101 Dz. Urz. Ministra, poz. 1.
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Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
Zadania Instytutu Sportu
– Państwowego Instytutu
Badawczego

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy jest państwowym instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych102, tj. państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną
pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym,
do której podstawowych zadań należy prowadzenie badań naukowych
i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych
i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a także wdrażanie ich wyników.
Źródłem finansowania zadań Instytutu, na podstawie § 4 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego103,
są środki finansowe uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7
i 8 ustawy o instytutach badawczych, oraz uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 tej ustawy, uzyskane z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na realizację zadań z zakresu sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz inwestycji obiektów sportowych, pozyskiwane przez
Instytut na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach innych funduszy zagranicznych oraz finansowanych przez
podmioty krajowe i zagraniczne. Nadzór nad Instytutem Sportu sprawuje,
na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadania IS-PIB statusu
państwowego instytutu badawczego minister właściwy do spraw kultury
fizycznej.
Polskie związki sportowe

Utworzenie i nadzór
nad polskimi związkami
sportowymi
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W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie,
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie, tworzone są polskie związki
sportowe. Utworzenie polskiego związku sportowego przez związek sportowy wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej (art. 7 ust. 2 ww. ustawy). Nadzór nad działalnością polskich
związków sportowych sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej (art. 16 ust. 1 ustawy o sporcie). Nadzorem tym nie są objęte decyzje
dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego (art. 16
ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o sporcie minister
właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo żądać udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowego oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności polskiego związku sportowego,
a także dokonywać kontroli polskiego związku sportowego, której zakres
obejmuje działalność polskiego związku sportowego pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz postanowieniami
regulaminów tego związku. Kontrolę polskiego związku sportowego, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli
w administracji rządowej (art. 16 ust. 3a ww. ustawy).

102 Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, ze zm.
103 Dz. U. z 2015 r. poz. 1847.
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Finansowane zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o grach hazardowych utworzono Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, będący państwowym funduszem celowym,
którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
Stosownie do art. 86 ust. 4 ww. ustawy wydatki z FRKF są przeznaczane
m.in. na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów
sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym
w zakresie aktywności fizycznej.

W latach 2016–2019 szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych, a także rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży
i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej ze środków FRKF, tryb
składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków
z Funduszu regulowały przepisy rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2015 r.
(uchylone z dniem 2 października 2017 r.), a następnie rozporządzenia
z dnia 25 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne oraz
w zakresie rozwijania sportu
wśród dzieci i młodzieży

Warunki realizacji zadań
ze środków FRKF

Zgodnie z § 5 i § 8 rozporządzenia z dnia 25 września 2017 r., w celu dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej ze środków Funduszu minister właściwy
do spraw kultury fizycznej ogłasza programy inwestycyjne i programy
z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej. Wymogi dla ww. programów oraz obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o programie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra określono
odpowiednio w § 6 ust. 1–3 oraz § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. W § 7
ust. 1–4 ww. rozporządzenia określono odpowiednio zasady, termin składania oraz wymogi i załączniki do wniosków o dofinansowanie odpowiednio
zadań inwestycyjnych. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu może
wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych tego zadania, a dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu może wynieść
do 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania:
1) dotyczącego szkoły mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów
sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego;
2) realizowanego przez akademię wychowania fizycznego; 3) realizowanego w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego104;
4) z zakresu budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, która
nie posiada takiego obiektu. W § 10 ust. 1–4 powyższego rozporządzenia
określono odpowiednio zasady, termin składania oraz wymogi i załączniki
do wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej. Podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą stanowi wniosek inwestycyjny lub wniosek o dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, zaakceptowany przez ministra (§ 11 ust. 1 ww. rozporządzenia). Elementy, jakie
104 Dz. U. z 2020 r. poz. 23.
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w szczególności powinna zawierać umowa o dofinansowanie wskazano
w § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie
lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu dofinansowania niewykorzystanego stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych
w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa (§ 11 ust. 2
ww. rozporządzenia).
Finansowane zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów

Zadania organizacji
zajęć sportowych dla uczniów
oraz upowszechniania
kultury fizycznej

Warunki realizacji zadań
ze środków FZSdU
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Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości utworzono
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, a jego przychodami są wpływy z tytułu opłat, o których
mowa w art. 132 ust. 1 ww. ustawy, tj. z opłaty z reklamy napojów alkoholowych wnoszonych na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu
przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, w wysokości 10%
podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej
usługi. 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 (art. 133 ust. 4
ww. ustawy).

Warunki i tryb przyznawania dofinansowania na prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych dla uczniów określają przepisy rozporządzenia
w sprawie przekazywania środków z FZSdU. Zgodnie z § 3 ust. 2 tego rozporządzenia wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zadań wskazuje zajęcia lub zadania z zakresu aktywności fizycznej, o dofinansowanie
których się ubiega, a w § 3 ust. 3 pkt 1–11 wskazano jakie elementy ten
wniosek ma zwierać. Do wniosku dołącza się m.in. preliminarz kosztów
bezpośrednich, preliminarz kosztów pośrednich oraz program i regulamin zajęć lub zadań z zakresu aktywności fizycznej (§ 3 ust. 4). W myśl § 6
ww. rozporządzenia udzielenie dofinansowania na realizację zajęć lub
zadań z zakresu aktywności fizycznej następuje w drodze otwartego konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Stosowanie do § 4 pkt 1 i 2 dofinansowanie zajęć może być przyznane
do wysokości 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku
zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe oraz 50% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zajęć bierze się pod uwagę możliwość systematycznego i powszechnego
udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, z uwzględnieniem wyrównywania
szans dostępu do kultury fizycznej (§ 5). W § 8 ust. 1 pkt 1–17 ww. rozporządzenia wskazano jakie elementy powinna zawierać umowa. Wniosko-
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dawca, któremu przyznano dofinansowanie, może pokryć ze środków Funduszu koszty pośrednie w części stanowiącej nie więcej niż 5% kosztów
bezpośrednich, związanych z realizacją zajęć lub zadań z zakresu aktywności
fizycznej (§ 9). Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu
dofinansowania niewykorzystanego stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.
Finansowanie zadań z budżetu państwa

Wydatki publiczne zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych
w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Stosownie
do art. 44 ust. 3 ww. ustawy o wydatki publiczne powinny być dokonywane
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokości i terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji, niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji oraz nieustalenie
kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 8 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych105). Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym
przez udzielającego dotację, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji
oraz niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 9 pkt 1–3 ww. ustawy).

Zasady realizacji
wydatków publicznych

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie, tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne
jednostek samorządu terytorialnego. W celu wsparcia upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju ich aktywności fizycznej organy
stanowiące jst mogą określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, w tym sportu dzieci
i młodzieży, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który
jednostka ta zamierza osiągnąć (art. 27 ust. 2 ww. ustawy). Jednostki samorządu terytorialnego mogą też przyjmować programy dotyczące rozwoju
sportu.

Zasady realizacji
zadań przez jst

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać rozwój aktywności
fizycznej i sportu dzieci i młodzieży powierzając organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego realizację zadań publicznych, po przeprowadzeniu
otwartego konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, termin do składania ofert w konkursie
nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłosze-

105 Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, ze zm.
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nia, które powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju zadania; 2) wysokości
środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 3) zasadach przyznawania dotacji; 4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert; 6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 7) zrealizowanych przez
organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3.
Stosowanie prawa zamówień publicznych

Udzielanie zamówień
publicznych

Zasady, tryby udzielania zamówień publicznych oraz obowiązki zamawiającego zostały określone w Prawie zamówień publicznych. W umowach
o dofinansowanie na realizację zadań zleconych w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży oraz na realizację zadań inwestycyjnych określono zasady udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty
budowlane, w tym stosowania Prawa zamówień publicznych.
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego

Zasady realizacji
procesu budowlanego

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, projektant, inspektor
nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót (art. 17
pkt 1–4 Prawa budowlanego). Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie m.in. opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 1
i 4 Prawa budowlanego). Stosownie do art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego
roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. Do użytkowania
obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie
na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu
w drodze decyzji (art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego). Przed przystąpieniem
do użytkowania obiektu budowlanego, w określonych przypadkach należy
uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (art. 55 Prawa
budowlanego). Wymagania dotyczące prowadzenia książki obiektu budowalnego zostały określone w rozporządzeniu w sprawie książki obiektu
budowlanego.
Utrzymanie obiektów budowlanych

Obowiązki właściciela
lub zarządcy obiektów
budowlanych
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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 środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
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i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie wymagań
określanych jako wymagania podstawowe dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 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 kontroli 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.

Obowiązkowe kontrole
obiektu budowlanego

Zapis art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego nakłada na właściciela lub zarządcę
obowiązek poddawania ich następującym rodzajom kontroli ich stanu technicznego:
− kontrolom okresow ym w ykony wanym co najmniej raz na rok
(tzw. przeglądy roczne), w szczególności kontrolom elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania
obiektu;
− kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na pięć lat
(tzw. przeglądy pięcioletnie), polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno
być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień
instalacji i aparatów;
− kontrolom bezpiecznego użytkowania obiektu, w przypadku wystąpienia 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 przechowywać 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).
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Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60106 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. 2107,
książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów 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 w sprawie książki obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: może zagrażać życiu lub
zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany 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 nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając 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. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, podlega natychmiastowemu wykonaniu
i może być ogłoszona ustnie (art. 66 ust. 2 Prawa budowlanego).
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.
Bezpieczeństwo korzystania ze szkolnych obiektów sportowych

Obowiązki szkół
w zakresie utrzymania
obiektów
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Zasady bezpieczeństwa i higieny w szkołach publicznych regulują przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia,
dyrektor szkoły lub placówki zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza
obiektami należącymi do tych jednostek. Stosowanie do § 31 ust. 3 rozporządzenia ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń
zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. Ponadto zgodnie z § 31
ust. 4 i 6 ww. rozporządzenia, bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia,

106 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.
107 Zgodnie z tym przepisem projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu
architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w odpowiedniej specjalności.
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których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe, a w salach i na boiskach oraz w miejscach
wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza
się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania
urządzeń i sprzętu sportowego.
Szczegółowa analiza uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

Organem administracji rządowej odpowiedzialnym za realizację polityki
związanej ze sportem, wychowaniem fizycznym oraz rehabilitacją sportową
– w ramach działu administracji rządowej Kultura fizyczna i jako dysponent części budżetu państwa 25 o tej samej nazwie – jest Minister Sportu
i Turystyki (od 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 z infrastrukturą sportową.

Uwarunkowania
ekonomiczne
organizacyjne

Rada Ministrów wyznaczyła w PRS 2020 kierunki działań w odniesieniu
do sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży, realizowane przez Ministra
Sportu, poprzez wsparcie finansowe zadań rozwijania sportu wśród dzieci
i młodzieży oraz tworzenie potrzebnej infrastruktury sportowej do ich
realizacji. Sport jest także ważnym elementem strategii działania samorządów na rzecz ich rozwoju, który wpływa na jakość życia ich mieszkańców
(w szczególności dzieci i młodzieży), przyczynia się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w życiu regionu, wolnego
od uzależnień i patologii.

W realizacji zadań upowszechniania sportu dzieci i młodzieży uczestniczył
Instytut Sportu. Realizował on na obszarze całej Polski zadania koordynatora ogólnokrajowego oraz nadzorował i monitorował wykonanie zadań
przez koordynatorów wojewódzkich oraz realizację zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży. Prowadził także działania w zakresie zapewniania bazy
danych realizowanych zadań oraz w zakresie identyfikacji i rozwoju talentów sportowych wśród ćwiczących dzieci i młodzieży.
Polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i fundacje
prowadzące działalność w zakresie sportu (także gminy) realizowały zlecone przez Ministra zadania w zakresie upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży, w tym obejmujące rozwój ich aktywności fizycznej.
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6.3. Badanie kwestionariuszowe NIK
Wyniki badania kwestionariuszowego
Uczestnicy badania
kwestionariuszowego

W 121 szkołach przeprowadzono anonimowe, dobrowolne badanie kwestionariuszowe dotyczące m.in. działania Programu SKS, jego oceny poprzez
nauczycieli i uczniów jak również ogólnych informacji dotyczących zaangażowania uczniów w sport i aktywność fizyczną.
Badanie kwestionariuszowe przeprowadzono wśród 111 nauczycieli
prowadzących w latach 2017–2019 zajęcia SKS oraz wśród 570 uczniów
uczęszczających na zajęcia SKS i wśród 429 uczniów kontrolowanych szkół
podstawowych nieuczestniczących w Programie SKS108.
Kwestionariusz dla uczniów szkół uczestniczących w Programie
Szkolny Klub Sportowy (SKS)
1. Jestem:

Odpowiedź

Ogółem

%

dziewczyną

260

45,6

chłopakiem

310

54,4

2. Jesteś uczniem:

Odpowiedź

szkoły podstawowej

Ogółem

%

451

79,1

szkoły branżowej I stopnia

8

1,4

liceum ogólnokształcącego

52

9,1

technikum

59

10,4

3. Czy lubisz uprawiać sport (np. na lekcjach WF, zajęciach SKS w szkole,
sport poza szkołą) – jaką dyscyplinę lub dyscypliny?
Odpowiedź

%

tak

550

98,2

nie

10

1,8

Jeśli tak, wskaż jaką/jakie dyscypliny:
Odpowiedź

Ogółem

%

piłka nożna

232

19,3

siatkówka

220

18,3

koszykówka

201

16,7

piłka ręczna

178

14,8

lekkoatletyka

49

4,1

pływanie

46

3,8

unihokej

32

2,7

244

20,3

pozostałe: bieganie, sporty walki, bieganie, badminton, taniec,
tenis stołowy, jazda konna

88

Ogółem

108 Preferowani byli uczniowie klas IV–VIII.
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4. Czy chętnie ćwiczysz na lekcjach WF?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

559

98,2

nie

10

1,8

5. Czy jesteś członkiem klubu sportowego (innego niż SKS)?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

220

38,7

nie

348

61,3

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi a) tak – podaj jakiego klubu jesteś
członkiem (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Odpowiedź

Ogółem

uczniowskiego klubu sportowego (UKS)
innego klubu sportowego

%

88

34,1

170

65,9

6. Czy decyzję o uczestnictwie w zajęciach SKS podjęłaś/podjąłeś (możesz
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?
Odpowiedź

Ogółem

sam, bo chciałem w nich uczestniczyć

%

477

74,6

97

15,2

zostałem zachęcony/zmotywowany przez rodziców

15

2,3

na zajęcia SKS zapisały się moje koleżanki/koledzy

44

6,9

6

1,0

zostałem zachęcony/zmotywowany przez nauczyciela WF

zostałem zachęcony przez inne osoby

7. Czy miałaś/miałeś problemy w zapisaniu się na zajęcia SKS?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

15

2,6

nie

552

97,4

8. Czy uczestnictwo w zajęciach SKS ma wpływ na poprawienie Twojej
sprawności i kondycji fizycznej?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

480

85,0

nie

29

5,1

moja sprawność i kondycja fizyczna nie uległa zmianie

56

9,9

9. Czy zamierzasz uczestniczyć w zajęciach SKS w przyszłym roku?
Odpowiedź

Ogółem

tak

492

87,1

nie

73

12,9

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi b) nie – podaj przyczyny:
Odpowiedź

%

Ogółem

%

zakończenie nauki w danej szkole

26

chodzę na inne zajęcia, korepetycje, treningi

11

25

7

15,9

pozostałe przyczyny: nie chce mi się, nie wiem

59,1
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10. Czy Twoim zdaniem czas trwania zajęć SKS (dwa razy po 60 minut,
tj. dwie godziny tygodniowo) jest dla Ciebie?
Odpowiedź

Ogółem

%

wystarczający

312

54,9

za krótki

242

42,6

za długi

14

2,5

11. Czy zdarza Ci się opuszczać zajęcia SKS (poza przyczynami zdrowotnymi)?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

183

32,3

nie

384

67,7

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi a) tak – wskaż przyczyny (możesz
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Odpowiedź

Ogółem

zajęcia są nieciekawe

%

6

4,4

ćwiczenia są dla mnie zbyt trudne

12

8,8

nie chce mi się chodzić na zajęcia (unikam zajęć)

16

11,7

inne przyczyny:

103
Odpowiedź

Ogółem

75,1
%

czasami zajęcia prowadzone są w trakcie moich zajęć
dydaktycznych, pozalekcyjnych lub innych zajęć sportowych

32

31,1

duża ilość nauki

14

13,6

zmęczenie, zapominam czasami

12

11,7

brak czasu

11

10,7

8

7,8

26

25,1

pomaganie rodzinie (opieka nad rodzeństwem, zakupy)
inne, w tym: prywatne, problem z powrotem do domu, dojazdem,
inne obowiązki

12. Czy w miejscu Twojego zamieszkania są obiekty sportowe (poza Twoją
szkołą), na których uprawiasz sport?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

415

72,8

nie

155

27,2

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi a) tak – podaj obiekty sportowe,
na których uprawiasz sport (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Odpowiedź

90

Ogółem

%

hala lub sala sportowa

184

15,1

basen pływacki

127

10,5

boisko do gry w piłkę nożną

271

22,3

boisko do gry w piłkę ręczną

120

9,9

boisko do gry w piłkę siatkową

123

10,1

boisko do gry w koszykówkę

172

14,2

kort tenisowy

63

5,2

obiekty typu skate park, kalistenika

61

5,0

lodowisko

51

4,2

pozostałe obiekty, m.in. siłownia, orlik, stadion lekkoatletyczny

43

3,5
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13. Czy uczestniczysz w innych niż SKS dodatkowych zajęciach sportowych
w Twojej szkole lub poza Twoją szkołą?
Odpowiedź

Ogółem

%

nie uczestniczę

317

56,0

tak, od 1 do 2 razy w tygodniu

143

25,3

tak, od 3 do 5 razy w tygodniu

91

16,1

tak, powyżej 5 razy w tygodniu

15

2,6

W przypadku uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, podaj
w jakich:
Odpowiedź

Ogółem

%

piłka nożna

42

30,7

sporty walki

15

10,9

pływanie

11

8,0

treningi na siłowni

10

7,3

7

5,1

52

38,0

jazda konna
inne, m.in. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, taniec, aerobik

14. I le dni w tygodniu poświęcasz poza zajęciami SKS i lekcjami WF
na aktywność fizyczną trwającą co najmniej 60 minut dziennie?
Odpowiedź

0 dni

Ogółem

%

58

10,1

1–2 dni

208

36,6

3–4 dni

183

32,2

5–6 dni

69

12,1

7 dni

51

9,0

15. Ile czasu w tygodniu poświęcasz poza zajęciami SKS i lekcjami WF
na aktywność fizyczna – uprawianie sportu (gry zespołowe, ćwiczenia sportowe) i rekreacji (jazda na rowerze, jazda na rolkach, jazda
na hulajnodze, jogging, taniec, trekking, wspinaczka itd.)?
Odpowiedź

Ogółem

%

nie uprawiam sportu i rekreacji

26

4,6

mniej niż 1 godzinę (60 minut) tygodniowo

67

11,8

od 1 do 3 godzin tygodniowo

201

35,3

od 4 do 6 godzin tygodniowo

147

25,8

od 7 do 10 godzin tygodniowo

79

13,8

więcej niż 10 godzin tygodniowo

50

8,7
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Kwestionariusz dla uczniów szkół nieuczestniczących w Programie
Szkolny Klub Sportowy (SKS)
1. Jesteś:

Odpowiedź

Ogółem

%

dziewczyną

229

53,4

chłopakiem

200

46,6

2. Jesteś uczniem:

Odpowiedź

Ogółem

szkoły podstawowej

%

429

100,0

szkoły branżowej I stopnia

0

0

liceum ogólnokształcącego

0

0

technikum

0

0

3. Czy lubisz uprawiać sport (np. na lekcjach WF, zajęciach SKS w szkole,
sport poza szkołą) – jaką dyscyplinę lub dyscypliny sportu?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

366

86,9

nie

55

13,1

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak wskaż jaką/jakie dyscypliny
sportu (proszę je poniżej wymienić):
Odpowiedź

Ogółem

%

koszykówka

129

20,0

piłka nożna

101

15,7

piłka ręczna

73

11,4

siatkówka

70

10,9

pływanie

41

6,4

lekkoatletyka

25

3,9

203

31,7

pozostałe, m.in. taniec, jazda na rowerze, bieganie, gimnastyka,
sporty walki, jazda konna, unihokej

4. Czy chętnie ćwiczysz na lekcjach WF?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

372

87,5

nie

53

12,5

5. Czy zdarza Ci się opuszczać lekcje WF (poza przyczynami zdrowotnymi)?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

68

16,0

nie

358

84,0

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi a) tak – wskaż przyczyny (możesz
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Odpowiedź

92

Ogółem

%

nie lubię ćwiczyć

17

20,2

zajęcia są nieciekawe

26

31,0

ćwiczenia są dla mnie zbyt trudne

13

15,5

inne przyczyny, m.in. lenistwo, brak stroju, problemy zdrowotne

28

33,3
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6. Czy jesteś członkiem klubu sportowego (innego niż SKS)?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

117

27,5

nie

308

72,5

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi a) tak – podaj jakiego klubu jesteś
członkiem (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Odpowiedź

uczniowskiego klubu sportowego (UKS)
innego klubu sportowego

Ogółem

%

24

18,5

106

81,5

7. Czy uczestniczysz w innych niż SKS dodatkowych zajęciach sportowych
w Twojej szkole lub poza Twoją szkołą?
Odpowiedź

nie uczestniczę

Ogółem

%

264

62,5

tak, od 1 do 2 razy w tygodniu

88

20,9

tak, od 3 do 5 razy w tygodniu

55

13,0

tak, powyżej 5 razy w tygodniu

15

3,6

W przypadku uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych, podaj
w jakich:
Odpowiedź

Ogółem

%

pływanie

33

26,8

piłka nożna

18

14,6

sztuki walki

18

14,6

taniec/balet

12

9,8

inne, m.in. jazda konna, akrobatyka, gimnastyka, squash,
tenis stołowy

42

34,2

8. Z jakiej głównej przyczyny nie uczestniczysz w zajęciach SKS?
Odpowiedź

nie lubię sportu

Ogółem

%

28

6,7

213

51,1

liczba miejsc była ograniczona i nie było już miejsca dla mnie

12

2,9

nie zorganizowano zajęć ze sportu, który mnie interesuje
(podaj nazwę tej dyscypliny/dyscyplin sportu, z której chciałabyś/
chciałbyś mieć zajęcia SKS):

18

4,3

8

1,9

w tym czasie uczęszczam na inne zajęcia pozalekcyjne

61

14,6

z innej przyczyny, m.in. obowiązkowe zajęcia w szkole,
nieodpowiednie godziny zajęć, brak czasu

77

18,5

nie interesują mnie zajęcia SKS

czas oczekiwania po lekcjach na zajęcia SKS jest zbyt długi

9. Czy uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w zajęciach SKS w latach poprzednich?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

145

34,0

nie

281

66,0
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Jeśli zaznaczyłaś/zaznaczyłeś odpowiedź a) tak – wskaż przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach SKS (możesz zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź):
Odpowiedź

Ogółem

%

nie kontynuowano zajęć SKS w danej dyscyplinie

32

29,9

zajęcia SKS, na które uczęszczałam/uczęszczałem były nieciekawe

23

21,5

liczba miejsc była ograniczona i nie było już miejsca dla mnie

7

6,5

nie zorganizowano zajęć ze sportu, który mnie interesuje
(podaj nazwę dyscypliny sportu, z której chciałabyś/chciałbyś
mieć zajęcia SKS):

10

9,4

3

2,8

32

29,9

czas oczekiwania po lekcjach na zajęcia SKS był zbyt długi
z innych przyczyn, m.in. 50% wskazało inne zajęcia w trakcie
trwania zajęć SKS pozostali – brak czasu, nie były organizowane

10. Czy w miejscu Twojego zamieszkania są obiekty sportowe (poza Twoją
szkołą), na których uprawiasz sport?
Odpowiedź

Ogółem

%

Tak

262

61,6

Nie

163

38,4

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi a) tak – podaj obiekty sportowe,
na których uprawiasz sport (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Odpowiedź

hala lub sala sportowa

Ogółem

%

85

basen pływacki

14,3

69

11,6

125

21,0

boisko do gry w piłkę ręczną

37

6,2

boisko do gry w piłkę siatkową

29

4,9

boisko do gry w piłkę nożną

100

16,8

kort tenisowy

boisko do gry w koszykówkę

34

5,7

obiekty typu skate park, kalistenika

46

7,7

lodowisko

33

5,6

inne obiekty, m.in. siłownia, stadnina koni

37

6,2

11. Ile dni w tygodniu poświęcasz, poza lekcjami WF, na aktywność fizyczną
trwającą co najmniej 60 minut dziennie?
Odpowiedź

0 dni

94

Ogółem

%

69

16,2

1–2 dni

156

36,4

3–4 dni

104

24,3

5–6 dni

47

11,0

7 dni

52

12,1
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12. Ile czasu w tygodniu poświęcasz, poza lekcjami WF, na aktywność
fizyczną – uprawianie sportu (gry zespołowe, ćwiczenia sportowe)
i rekreacji (jazda na rowerze, jazda na rolkach, jazda na hulajnodze,
jogging, taniec, trekking, wspinaczka itd.)?
Odpowiedź

Ogółem

%

nie uprawiam sportu i rekreacji

45

10,5

mniej niż 1 godzinę (60 minut) tygodniowo

59

13,8

141

32,9

od 4 do 6 tygodniowo

od 1 do 3 godzin tygodniowo

98

22,8

od 7 do 10 tygodniowo

49

11,4

więcej niż 10 godzin tygodniowo

37

8,6

Kwestionariusz dla nauczycieli szkół prowadzących zajęcia Szkolny
Klub Sportowy (SKS)
1. Jestem:

Odpowiedź

Ogółem

%

kobietą

38

34,2

mężczyzną

73

65,8

2. Prowadzę zajęcia SKS w:

Odpowiedź

Ogółem

%

szkole podstawowej

59

51,3

liceum ogólnokształcącym

22

19,1

technikum

22

19,1

szkole branżowej I stopnia

12

10,5

3. W jakiej dyscyplinie/dyscyplinach sportowych prowadzi Pani/Pan zajęcia SKS? (można udzielić więcej niż jednej odpowiedzi)?
Odpowiedź

Ogółem

%

piłka siatkowa

61

20,4

piłka nożna

55

18,4

koszykówka

47

15,7

piłka ręczna

36

12,0

lekkoatletyka

30

10,0

tenis stołowy

11

3,7

fitness i/lub kulturystyka

11

3,7

inne, m.in. taniec, unihokej, pływanie, gry i zabawy ruchowe

48

16,1

4. Posiadam uprawnienia

Odpowiedź

Ogółem

%

trenera sportowego

52

39,4

instruktora sportowego

70

53,0

nie posiadam uprawnień trenera ani instruktora sportowego

10

7,6
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5. W ilu grupach ćwiczeniowych w szkole prowadzi Pani/Pan zajęcia SKS?
Odpowiedź

Ogółem

%

w jednej grupie

81

73,6

w dwóch grupach

29

26,4

w trzech grupach

0

0

w więcej niż trzech grupach

0

0

6. Czy w Pani/Pana ocenie liczba grup ćwiczeniowych zajęć SKS w szkole jest?
Odpowiedź

zbyt duża

Ogółem

%

3

2,7

odpowiednia

86

77,5

zbyt niska

22

19,8

7. Jaka jest liczebność grup ćwiczeniowych prowadzonych przez Panią/
Pana zajęć SKS?
Odpowiedź

Ogółem

%

do 20 osób

105

94,6

do 30 osób

6

5,4

do 40 osób

0

0

8. Jaka Pani/Pana zdaniem powinna być maksymalna liczba dzieci w grupie ćwiczeniowej SKS?
Odpowiedź

Ogółem

%

do 20 osób

101

91,0

do 30 osób

3

2,7

do 40 osób

0

0

inna liczba osób: do 15

7

6,3

9. Czy chłopcy mniej aktywni i mniej sprawni fizycznie na lekcjach wychowania fizycznego w szkole są uczestnikami zajęć SKS?
Odpowiedź

tak

Ogółem

%

54

50,0

raczej tak

26

24,1

nie

13

12,0

raczej nie

15

13,9

10. Czy dziewczyny mniej aktywne i mniej sprawne fizycznie na lekcjach
wychowania fizycznego w szkole są uczestnikami zajęć SKS?
Odpowiedź

96

Ogółem

%

tak

48

44,8

raczej tak

22

20,6

nie

19

17,8

raczej nie

18

16,8
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11. Czy wszystkie dzieci, które wyraziły chęć uczestnictwa w zajęciach SKS
w szkole, miały zagwarantowane miejsce w zajęciach SKS oraz uczestniczą w tych zajęciach?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

100

90,9

nie

10

9,1

12. Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze przeszkody i przyczyny
nieuczestniczenia dzieci w zajęciach SKS?
Odpowiedź

Ogółem

%

ograniczona liczba grup ćwiczeniowych w programie SKS

23

14,5

ograniczona liczba godzin zajęć w programie SKS

10

6,3

brak możliwości sfinansowania dodatkowych grup SKS
(wynagrodzenia nauczycieli WF)

16

10,1

wysokie obłożenie szkolnych obiektów sportowych – m.in. sali
gimnastycznej innymi zajęciami pozalekcyjnymi i komercyjnym
wykorzystaniem obiektów

40

25,2

brak nauczycieli WF

12

7,5

inne przyczyny, m.in. problemy z dojazdem, zbyt dużo
obowiązków szkolnych, dopasowanie zajęć do planu lekcji

58

36,4

13. Czy Pani/Pana zdaniem wszystkie dzieci zainteresowane uczestnictwem w zajęciach SKS powinny w nich uczestniczyć?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

107

97,3

nie

3

2,7

14. C zy zajęcia w grupach ćwiczeniowych SKS prowadzone są tylko
na obiektach sportowych szkoły?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

70

63,1

nie

41

36,9

15. Czy w Pani/Pana ocenie obiekty, na których prowadzone są zajęcia
SKS, spełniają warunki do prowadzenia tych zajęć (m.in. szkolna hala
sportowa, sala gimnastyczna, boiska sportowe, bieżnie oraz sprzęt sportowy)?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

93

83,8

raczej tak

17

15,3

nie

0

0

raczej nie

1

0,9

16. Czy w ostatnim roku zidentyfikowała Pani/zidentyfikował Pan talenty
sportowe wśród dzieci uczestniczących w zajęciach SKS?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

79

71,2

nie

32

28,8
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17. Czy w przypadku zidentyfikowania talentu sportowego poinformowała
Pani/poinformował Pan o tym?
Odpowiedź

Ogółem

%

klub sportowy prowadzący szkolenie w danej dyscyplinie sportowej

42

36,5

koordynatora wojewódzkiego programu SKS

29

25,2

1

0,9

41

35,7

2

1,7

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (koordynator
krajowy programu SKS)
rodziców dziecka
inne jednostki, podmioty

18. Czy w Pani/Pana ocenie aktualna stawka wynagrodzenia za jedną
godzinę prowadzenia zajęć SKS, finansowana przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki jest?
Odpowiedź

Ogółem

odpowiednia

%

37

zbyt wysoka
zbyt niska

33,3

0

0

74

66,7

19. Czy otrzymuje Pani/Pan dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie
zajęć SKS poza stawką finansowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. finansowane przez gminę, powiat, Radę Rodziców, rodziców
dzieci itd.)?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

9

8,1

nie

102

91,9

20. Czy w Pani/Pana ocenie, wymiar zajęć SKS w szkole, w której prowadzi
Pani/Pan zajęcia, tj. dwa razy w tygodniu po 60 minut (120 minut tygodniowo) jest wystarczający?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

87

78,4

nie

24

21,6

21. Według jakiej metodyki prowadzi Pani/Pan zajęcia SKS?
Odpowiedź

metodyki wskazanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ogółem

%

24

19,4

metodyki wskazanej przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut
Badawczy (koordynator ogólnopolski programu SKS)

6

4,8

metodyki wskazanej przez koordynatora wojewódzkiego
programu SKS

9

7,3

82

66,1

3

2,4

metodyki opracowanej przeze mnie
innej metodyki

22. C zy Pani/Pana zdaniem zainteresowanie sportem i aktywnością
fizyczną dzieci dzięki zajęciom SKS wzrosło?
Odpowiedź

tak

98

Ogółem

%

103

92,8

nie

2

1,8

jest na takim samym poziomie

6

5,4
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23. Czy w Pani/Pana ocenie wymiar prowadzonych zajęć w ramach programu SKS (dwa razy w tygodniu po 60 minut) jest wystarczający aby
ukształtować u dzieci nawyk podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym (poza zajęciami SKS i zajęciami szkolnymi)?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

28

25,2

raczej tak

69

62,2

nie
raczej nie

2

1,8

12

10,8

24. Jakie działania podejmowała Pani/podejmował Pan w ramach zajęć SKS,
w celu kształtowania u dzieci nawyku podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym (poza zajęciami SKS i zajęciami szkolnymi) – proszę wskazać najważniejsze działania?
Odpowiedź

Ogółem

%

organizowanie i branie udziału w turniejach, zawodach,
uczestnictwo we współzawodnictwie szkolnym i międzyszkolnym
i innych imprezach sportowych (sparingach, rozgrywkach,
wydarzeniach sportowych i charytatywnych), organizowanie
wyjazdów na wycieczki rowerowe, basen, lodowisko, park
trampolin, na mecze w roli kibica, biegi uliczne

44

38,9

m.in. zachęcanie do wykonywania ćwiczeń poza zajęciami
SKS oraz do udziału w turniejach i imprezach sportowych,
do interesowania się tematyką sportową

31

27,4

promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, omawianie
wpływu sprawności fizycznej i aktywności na zdrowie, rozmowy
na temat odżywiania się, promowanie zajęć ruchowych poza
szkolnych

9

8,0

nauczyciel jako wzór, dobry przykład, np. wspólne bieganie
z uczniami w celu zaszczepienia chęci do aktywności fizycznej,
rajdy rowerowe, promocja aktywności fizycznej własną postawą

7

6,2

motywowanie do aktywności fizycznej (przez mobilizację,
system nagród)

5

4,4

promowanie różnorodnych sportów, dobór atrakcyjnych ćwiczeń
podczas zajęć, prowadzenie zajęć na waveboard

5

4,4

zapoznawanie z lokalnymi klubami sportowymi współpraca
z klubem sportowym – dodatkowe zajęcia (treningi w grupie
trenującej, zachęcanie uczniów do zapisywani się do klubów
sportowych gdzie z uczniami z innych szkół będą mogli zwiększać
swoje umiejętności

4

3,5

inne działania: prowadzenie zajęć w czasie wolnym – w ferie,
wakacje, soboty, sędziowanie meczów przez dzieci, mierzenie
ilości kroków na urządzeniach mobilnych

8

7,2

25. Czy przeprowadzała Pani/przeprowadzał Pan badanie aktywności fizycznej dzieci w czasie wolnym (poza zajęciami SKS i zajęciami szkolnymi)?
Odpowiedź

Ogółem

%

tak

30

27,0

nie

67

60,4

nie wymagają tego warunki realizacji programu SKS, ani umowy
zawartej z operatorem realizującym program SKS na poziomie
wojewódzkim

14

12,6
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Nauczyciele, którzy przeprowadzali badanie aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży wskazali m.in: (60% udzielonych odpowiedzi), że przeprowadzali test Coopera dwa razy w roku, test sprawności fizycznej Eurofit
(Europejski Test Sprawności Fizycznej), ankiety wśród uczniów, rozmowy
z uczniami podczas lekcji wychowania fizycznego, bądź tylko w ramach
SKSonTour.
26. Jakie w Pani/Pana ocenie są najważniejsze zalety i/lub wady (braki)
programu SKS – proszę wskazać?
Zalety

Odpowiedź

Ogółem

%

kształtowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości
dzieci na temat korzyści zdrowotnych z uprawiania sportu,
podejmowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym, aktywne
spędzanie czasu (zamiast komputera, telewizji, nałogów,
wzmacnianie nawyku aktywnego trybu życia

53

31,2

dostępność (dla wszystkich chętnych, dostęp bezpłatny,
systematyczny), dołączają osoby zainteresowane również
o różnym stopniu sprawności fizycznej

34

20,0

rozwój aktywności i sprawności fizycznej, poprawa kondycji
fizycznej

20

11,8

współpraca w zespole (przynależność do grupy, udział
w rywalizacji, kontakty z rówieśnikami), integracja i poprawa
relacji uczeń-nauczyciel

16

9,4

możliwość rozwijania pasji i umiejętności w określonych
dziedzinach, zaszczepienie chęci do uprawniania sportu

15

8,8

pozostałe, m.in. pozyskanie informacji w zakresie sprawności
fizycznej uczestników, przejrzysty dzienniki elektroniczny,
identyfikacja talentów, systemowość programu, zajęcia
organizowane na bazie szkoły (uczniowie, obiekty), odpłatne
zajęcia dla nauczycieli

32

18,8

Wady (Braki)
Odpowiedź
zbyt niskie wynagrodzenie

%

17

23,3

brak połączenia zajęć w 1 dłuższy blok

9

12,3

zbyt krótki minutowy wymiar czasu zajęć

8

11,0

zbyt mała ilość grup ćwiczeniowych w szkołach o dużej liczbie
uczniów, ograniczona ilość prowadzonych zajęć

7

9,6

konieczność wykonywania testów kontrolnych, brak warunków
do ich przeprowadzania

7

9,6

25

34,2

inne, m.in. zbyt mało sprzętu sportowego, cykl roku
kalendarzowego a nie szkolnego, ograniczona dostępność
do obiektów sportowych na terenie szkoły, biurokracja, brak
szkoleń dla nauczycieli prowadzących SKS

100

Ogółem
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6.4. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468,
ze zm.).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 351, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69,
ze zm.).
8. 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 uchylono z dniem
2 października 2017 r.
9. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (Dz. U. poz. 1801). Rozporządzenie uchylono z dniem
14 września 2019 r.

10. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów (Dz. U. poz. 2222).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
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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. Minister Edukacji Narodowej
7. Minister Zdrowia

8. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
9. Rzecznik Praw Obywatelskich

10. Rzecznik Praw Dziecka

11. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej
12. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

13. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej
14. Komisja Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

15. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
16. Komisja Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
17. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
18. Związek Harcerstwa Polskiego

19. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
20. Prezydenci/burmistrzowie/wójtowie
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
Warszawa, dnia 29 maja 2020 r.

MINISTER SPORTU

Danuta Dmowska-Andrzejuk
DKN-WK.0800.6.2019

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 13 maja 2020 r.
nr KNO.430.011.2019, pn. „Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży” (P/19/027):
Minister Sportu2 nie podziela stanowiska sformułowanego w Informacji o wynikach kontroli
zawartego na str. 7 w rozdziale 2 „OCENA OGÓLNA” o treści: „Programy i zadania Ministra
nie wpłynęły na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce”.
Należy zauważyć, że prezentowana przez NIK ocena działalności Ministra w ww. zakresie nie
znajduje uzasadnienia, gdyż teza, że implementacja systemowych programów aktywizacyjnych
oraz dofinansowanie każdego roku organizacji tysięcy różnorodnych imprez sportowych,
których uczestnikami jest ponad 2 mln dzieci i młodzieży nie wpływa na wzrost aktywności
fizycznej jest bezpodstawna i nieprawdziwa. Kierując się retoryką prezentowaną przez NIK,
należałoby przyjąć, że wszystkie działania Ministra podejmowane w obszarze sportu
powszechnego nie mają wpływu na wzrost aktywności fizycznej ich odbiorców. Mówiąc
obrazowo, jeśli potencjalny uczestnik programu Szkolny Klub Sportowy, czy też innego
projektu/programu, będąc dotychczas nieaktywny fizycznie, dzięki ofercie ministerstwa bierze
udział w systematycznych (np. 2 razy w tygodniu) zajęciach sportowych, to wg NIK jego
aktywność fizyczna nie wzrasta. Trzeba przy tym wyraźnie podkreślić, że nie istnieją badania
naukowe potwierdzające tezę stawianą przez NIK, że uczestnictwo w zajęciach
i przedsięwzięciach sportowych nie wpływa na wzrost aktywności fizycznej jej uczestników.
Co istotne NIK na stronie 87 ww. dokumentu (pyt. nr 23) prezentuje wyniki własnych badan
ankietowych, przeprowadzonych wśród nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe w ramach
programu Ministerstwa pn. „Szkolny Klub Sportowy” (łącznie w programie funkcjonuje 15 tys.
nauczycieli WF oraz prawie 10 tys. szkół) oraz uczniów biorących w nich udział
zaprzeczających stawianej tezie. Wyniki te jednoznacznie wskazują, że wymiar prowadzonych
działań aktywizacyjnych jest wystarczający, aby ukształtować u dzieci nawyk podejmowania
aktywności fizycznej w czasie wolnym (potwierdziło to blisko 90% respondentów badania)
1
2

Dalej: „NIK”.
Dalej: „Minister”.

Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, tel. +48 22 244 32 64, fax. +48 22 2443 255
www.gov.pl/sport
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oraz, że korzystanie z zajęć sportowych w ramach Programu poprawia ich sprawność fizyczną
i kondycję (co potwierdza 85% badanych  str. 77, pyt. nr 8).
Nie można zgodzić się z tezą zawartą na str. 7 i 8 w rozdziale 2 „OCENA OGÓLNA”, akapit
4, o treści: „Minister w przygotowywanych programach i zadaniach dotyczących rozwoju
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży nie określił mierzalnych celów ani narzędzi do pomiaru
wzrostu lub poprawy aktywności fizycznej, w tym w odniesieniu do wydatkowanych środków
publicznych. Tylko w części programów i zadań przewidział całoroczną ewaluację,
pozwalającą na ocenę rozwoju aktywności fizycznej. W konsekwencji minister nie dokonywał
pełnej oceny, które z realizowanych programów i zadań wpłynęły na wzrost lub poprawę
aktywności fizycznej. Tym samym nie miał wiedzy, które z programów warto kontynuować,
w odróżnieniu od przedsięwzięć nieprzynoszących efektów i wymagających korekty lub
zakończenia, tak by środki lokować w programy, które wpływają realnie na poprawę
aktywności fizycznej” oraz w rozdziale 5 WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI – Brak
ewaluacji części programów i zadań realizowanych przez Ministra (str. 41).
W uzasadnieniu należy wskazać na wykluczające się zapisy powyższego tekstu gdzie
w pierwszym zdaniu NIK twierdzi, że Minister w przygotowywanych programach nie określił
celów, narzędzi do pomiaru wzrostu lub poprawy aktywności fizycznej, by już w kolejnym
zdaniu stwierdzić, że jednak przygotował programy (które de facto posiadają określone cele)
i zastosował narzędzia pozwalające na ocenę rozwoju aktywności fizycznej. Ponadto wbrew
temu, co napisała NIK, Minister dokonał weryfikacji programowej wygaszając zadania
o mniejszym potencjale aktywizacyjnym i terytorialnym (Programy JuniorSport i Mały Mistrz)
wprowadzając ogólnopolskie programy: Szkolny Klub Sportowy, obecny we wszystkich
powiatach i 93% gmin w kraju, w blisko 9,5 tys. szkół, angażujący ponad 366 tys. dzieci
szkolnych (to o ponad 300 procent więcej dzieci korzystających z oferty aktywizacyjnej
w stosunku do wygaszonych programów!), czy też Klub, bezpośrednio wspierający finansowo
działalność ponad 3,6 tys. klubów sportowych (w roku bieżącym dotację otrzyma 5 tys. klubów
z terenu całego kraju) – „sportowy program wsparcia” o charakterze i zasięgu dotychczas nie
realizowanym.
Wszyscy beneficjenci środków publicznych realizując umowy dotacyjne przedstawiali
w dokumentacji rozliczeniowej informacje spełniające wymogi ewaluacyjne (zakładane cele,
stopień ich realizacji i inne). Ponadto zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej (§ 7 ust. 4)
dotyczącej realizacji np. Programu „Umiem Pływać”, każdy zleceniobiorca miał obowiązek
sporządzenia sprawozdania z wykonania I etapu zadania (realizowanego w okresie: luty –
czerwiec 2018 r.) na druku stanowiącym załącznik nr 8 do umowy i przesłania go do
Zleceniodawcy do dnia 30 sierpnia 2018 r. oraz sporządzenia sprawozdania z wykonania
II etapu zadania (realizowanego w okresie: wrzesień – grudzień 2018 r.) i przesłania do
Ministerstwa wraz z całościowym sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z przebiegu
zadania zawierającym m.in. dane liczbowe dotyczące uczestników z podziałem na wiek, płeć,
wariant korzystania z programu (z transportem lub bez), grupy ćwiczebne, częstotliwość
prowadzenia zajęć. Przedmiotowy formularz zawierał również wymóg przedstawienia
informacji w zakresie wykorzystywanego sprzętu sportowego, udziału wolontariuszy,
rekrutacji uczestników, bezpieczeństwa podczas realizowanych zajęć, zakładanych celów
programowych wraz z oceną stopnia realizacji, jak też zidentyfikowanych ryzyk. Ponadto
wymogiem było również uzupełnienie tabeli obrazującej osiąganie poszczególnych etapów
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realizacyjnych programu. Wskazane informacje zawarte w formularzu stanowiły wypełnienie
kompleksowej ewaluacji projektowej (ten druk również okazano NIK). Z uwagi na powyższe
niezrozumiałe jest formułowanie informacji o braku ewaluacji w tym zakresie.
Natomiast w odniesieniu do uwagi NIK dotyczącej założonych celów programowych, to trzeba
podkreślić, że były naturalnie determinowane przez specyfikę realizacyjną zadań i programów.
Nie powinno podlegać dyskusji, że takie cele jak np. upowszechnianie aktywności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży, poprawa sprawności fizycznej, promocja zdrowego i aktywnego stylu
życia, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci
i młodzież i inne, są naturalną konsekwencją programowych działań Ministra Sportu – czyli
udziału w systematycznej zorganizowanej aktywności fizycznej (zajęcia sportowe) oraz
w przedsięwzięciach sportowych o innej specyfice realizacyjnej (imprezy sportowe, eventy,
pikniki i in.).
Dodatkowo należy przywołać wyniki prowadzonego w latach 2017–2019 przez
Ministerstwo Finansów przeglądu wydatków publicznych realizowanego w zakresie
finansowania kultury fizycznej i sportu (w latach 2013–2017), gdzie poddano szczegółowej
analizie wszystkie działania (programy/projekty/zadania) prowadzone przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki w obszarze sportu powszechnego. Przegląd dotyczył zestawienia
poniesionych nakładów oraz efektów realizacji w odniesieniu do zakładanych celów.
W raporcie końcowym jednoznacznie wskazano, że cele w zakresie zapewnienia
warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym
etapie życia są osiągane (nie kwestionowano obranych mierników oraz określonych celów).
Trzeba podkreślić także, że fundamentem działań Ministra w obszarze sportu powszechnego,
nie jest szczegółowa analiza wyników poziomu sprawności fizycznej (przy czym takie
działania są realizowane w programach pozwalających na uzyskanie obiektywnych wyników),
lecz tworzenie warunków/oferty do regularnego podejmowania aktywności fizycznej, której
obecny deficyt (obserwowany wśród dzieci i młodzieży) nie wynika z niedostatecznych
działań resortu sportu, lecz ze zmian cywilizacyjnych (ta problematyka dotyka również inne
kraje wysoko rozwinięte). Uczestnikami imprez sportowych i programów finansowanych ze
środków będących w dyspozycji Ministra Sportu jest rocznie ponad 2 mln dzieci i młodzieży
w Polsce. Udział w powyższych przedsięwzięciach sportowych (które mają charakter
pozalekcyjny) jest dobrowolny i trudno jest oczekiwać, że wszyscy polscy uczniowie będą
obligatoryjnie w nich uczestniczyć. Omawiane działania Ministra stanowią dodatkową
alternatywę (wykraczającą ponad działania wynikające z edukacyjnej podstawy programowej
realizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej3) dla rozwoju fizycznego dzieci
i młodzieży. Natomiast zmiany postaw oraz kształtowanie prawidłowych nawyków
w społeczeństwie wymagają podejmowania systemowych działań na wielu poziomach.
Dotyczy to wszystkich elementów procesu wychowania i jest wypadkową wpływu
wywieranego na dzieci i młodzież przez środowisko, w którym dorastają – rodzinę, grupę
rówieśniczą, szkołę, media oraz wszystkich innych, którzy kształtują nawyki i umiejętności
oraz przekazują wiedzę. Należy podkreślić, że podejmowane działania prewencyjne mają
długofalowy charakter, a uzyskanie pozytywnych efektów jest zawsze odroczone w czasie.
Przy czym, Minister Sportu określił cele dla poszczególnych programów i zadań sportu dzieci
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i młodzieży, które są bezpośrednią konsekwencją podejmowanych działań w tym zakresie.
Ponadto główny miernik osiągania założonych celów określony w budżecie zadaniowym
Ministerstwa (liczba uczestników dofinansowanych zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży)
uwzględnia różnorodną specyfikę realizowanych zadań (Programy: SKS, Klub, Sport
Wszystkich Dzieci, Sport Akademicki, Sport dla Wszystkich, SKAUT, Upowszechniania
Sportu Osób Niepełnosprawnych, Zajęcia Sportowe dla Uczniów, Umiem Pływać), pozwalając
zobrazować osiągany efekt skali oddziaływania. Jak słusznie zauważa NIK, Minister
wprowadził obowiązek całorocznej ewaluacji oraz element oceny poziomu sprawności
fizycznej w największych systemowych programach zajęciowych, które poprzez
zunifikowaną strukturę merytoryczno-finansową dawały możliwość dokonania
obiektywnego przeglądu wycinka populacyjnego. Wyniki badań przedstawionych
w raportach ewaluacyjnych stanowiły „próbę badawczą” jednoznacznie potwierdzającą,
że działania Ministerstwa w tym zakresie są niezaprzeczalnie efektywne (uczestnicy
poprawiają sprawność fizyczną). Na podstawie badań prowadzonych w ramach Narodowej
Bazy Talentów (NBT – narzędzia służącego do pomiarów sprawności fizycznej) potwierdzono
lepszą kondycję fizyczną współczesnej młodzieży uczestniczącej w dodatkowych,
zorganizowanych formach aktywności fizycznej realizowanych i finansowanych w ramach
programów wspieranych przez Ministerstwo Sportu. Bezsprzecznie świadczy o tym poprawa
wskaźników somatycznych oraz wyników prób sprawnościowych chłopców i dziewcząt
uczestniczących w 2018 roku w programie NBT w relacji do badań przeprowadzonych w latach
1989 oraz 2009 r.
Z uwagi na powyższe, ewaluowanie wszystkich programów pod kątem określania poziomu
sprawności fizycznej ich uczestników, biorących udział w przedsięwzięciach o odmiennej
charakterystyce realizacyjnej (np. imprezach sportowych) byłoby niemiarodajne. Co istotne,
uczestnicy imprez sportowych stanowią blisko połowę wszystkich beneficjentów działań
w obszarze dzieci i młodzieży (ponad 700 tys. uczestników imprez sportowych spośród
1,5 mln wszystkich uczestników dofinansowanych zadań w tym obszarze). Przy tym nie ma
sensu zobowiązywać organizatorów masowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży do
przeprowadzenia badań sprawności fizycznej uczestników, a następnie wprowadzenia
wyników do Narodowej Bazy Talentów gdyż:
• wyniki badania byłyby niewiarygodne z uwagi na brak powtarzalności pomiaru i punktu
odniesienia (można być jednorazowym uczestnikiem przedsięwzięcia),
• istotnie zwiększyłoby czas potrzebny do jego realizacji (przy imprezie masowej nawet do
kilkunastu dni),
• zwiększyłoby znacznie koszty przedsięwzięcia.
Zatem, pomiar poziomu sprawności fizycznej wśród uczestników przedsięwzięć sportowych
(imprez, eventów, festynów), którzy mogą brać w nich udział incydentalnie jest nieuzasadniony
z przyczyn badawczych (wyniki niemiarodajne) i ekonomicznych (generowałby co najmniej
podwojenie ponoszonych kosztów).
Nie można także zgodzić się informacją zawartą w rozdziale 5 WAŻNIEJSZE WYNIKI
KONTROLI – Brak ewaluacji części programów i zadań realizowanych przez Ministra
(str. 41).
W uzasadnieniu należy wskazać, że okazano NIK stosowne dokumenty (druk sprawozdawczy)
zadania Programu Sport Wszystkich Dzieci skierowanego do polskich związków sportowych,
4

106

ZAŁĄCZNIKI

który zawierał wymóg przedstawienia wyników dokonanej przez zleceniobiorców ewaluacji.
Ponadto zgodnie zapisami umowy dotacyjnej (§ 7 ust. 4) dotyczącej realizacji Programu
Umiem Pływać, każdy zleceniobiorca miał obowiązek sporządzenia sprawozdania wykonania
I etapu zadania (realizowanego w okresie: luty – czerwiec 2018 r.) na druku stanowiącym
załącznik nr 8 do umowy i przesłania go do Zleceniodawcy do dnia 30 sierpnia 2018 r., oraz
do sporządzenia sprawozdania z wykonania II etapu zadania (realizowanego w okresie:
wrzesień – grudzień 2018 r.) i przesłania do Ministerstwa wraz z całościowym sprawozdaniem
finansowym i merytorycznym zawierającym m.in. dane liczbowe dotyczące uczestników
z podziałem na wiek, płeć, wariant korzystania z programu (z transportem lub bez), grupy
ćwiczebne, częstotliwość prowadzenia zajęć. Przedmiotowy formularz zawierał również
wymóg przedstawienia informacji w zakresie wykorzystywanego sprzętu sportowego, udziału
wolontariuszy, rekrutacji uczestników, bezpieczeństwa podczas realizowanych zajęć,
zakładanych celów programowych wraz z oceną stopnia realizacji, jak też zidentyfikowanych
ryzyk. Ponadto wymogiem było również uzupełnienie tabeli obrazującej osiąganie
poszczególnych etapów realizacyjnych programu. Wskazane informacje zawarte w formularzu
stanowiły wypełnienie kompleksowej ewaluacji projektowej (ten druk również okazano NIK).
Z uwagi na powyższe niezrozumiałe jest formułowanie informacji o braku ewaluacji w tym
zakresie.
Niezależnie od powyższego, wszystkie programy Ministerstwa Sportu podlegały
i podlegają corocznej ewaluacji w ramach sprawozdawczości przygotowywanej na
potrzeby budżetu zadaniowego, która zawiera wskaźniki realizacji zestawione
z planowanymi do osiągnięcia efektami. Uzyskane wyniki określały efektywność
wydatkowania środków publicznych oraz stanowiły źródło wiedzy wykorzystywane przy
konstruowaniu założeń nowych programów, bądź modyfikacji już funkcjonujących.
Minister Sportu nie podziela stanowiska NIK wyrażonego w rozdziale 3 „SYNTEZA” –
Niewprowadzenie funkcjonalności portalu NBT (str. 17) ponieważ nie znajduje ono
potwierdzenia w faktach.
Stosownie do pkt IV.5 wniosku Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego4 z dnia
7 lutego 2018 r., na realizację zadania publicznego „Administracja oraz rozwój projektu
Narodowa Baza Talentów – elektronicznego narzędzia do gromadzenia i analizy danych
populacyjnych dotyczących stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży’, zespół projektów
IS-PIB zakładał rozbudowę platformy NBT o funkcjonalności:
1) Wyszukiwarka Trenerów,
2) Wyszukiwarka Talentów,
3) Rozbudowa modułu „Analiza”,
4) „Forum Trenerów”,
5) „Kalendarz Sportowy”.
Zgodnie z pkt 7.1 sprawozdania merytoryczno-finansowego z realizacji zadania Narodowa
Baza Talentów złożonego przez IS-PIB w dniu 30 stycznia 2019 r. – stanowiącego załącznik
nr 5 do umowy nr 2018/0465/0305/UDot/01/DS. z dnia 28 czerwca 2018 r.: W styczniu 2018 r.
Zespół Projektów Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego (dalej „Instytut”), na
podstawie doświadczeń zebranych w roku 2017, rozpoczął pracę nad rozbudową serwisu
4
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Narodowa Baza Talentów (dalej „NBT”). (...) Prace programistyczne zakończono na początku
czerwca 2018 roku. Równocześnie wersja serwisu NBT 1.0 funkcjonowała i była dostępna dla
użytkowników na domenie www.narodowabazatalentow.pl.
Wersja 2.0 serwisu posiada na dzień kończący okres sprawozdawczy następujące
funkcjonalności:
a) analizowanie kont trenerskich
b) wyszukiwarka uzdolnionych użytkowników
c) wyszukiwarka trenerów
d) komunikator
e) forum trenerów
f) kalendarz sportowy.
Do końca 2018 wersja 2.0 była w fazie testów funkcjonalnych, platforma była testowana przez
użytkowników delegowanych przez Polski Związek Narciarski (PZN), oraz AZS Warszawa.
Zdaniem NIK przy rozliczeniu dotacji powinna być brana pod uwagę faktyczna realizacja
zakresu oferty, z której wynika, że zakładane funkcjonalności miały zostać wprowadzone.
W ocenie Ministra Sportu, utożsamianie zakładanej rozbudowy platformy NBT o nowe
funkcjonalności z ich jednoczesnym wprowadzaniem, jest błędem metodologicznym, bowiem
określa założenie, zgodnie z którym, sformułowania zakładana rozbudowa oraz wprowadzenie
oznaczają to samo. Określony przez NIK paradygmat odbiega od standardów semantycznych,
zgodnie z którymi, zwłaszcza w środowisku IT, sam fakt wdrożenia nowej wersji określonego
rozwiązania informatycznego, jest finałem procesu prac modyfikujących to rozwiązanie,
obejmujących szeroki zakres prac od stworzenia jego nowej wersji do jej testowania.
Paradygmat ten nie ma odzwierciedlenia w żadnym z założeń omawianego projektu, bowiem
gdyby taka była intencja Ministerstwa, w dokumentacji NBT określono by w tym zakresie
stosowne zapisy.
Z uwagi na to, należy w tym miejscu jednoznacznie podkreślić, że założenia wniosku
przewidywały rozbudowę funkcjonalności, nie zaś automatyczne wprowadzanie ich do
powszechnego użytku, co choćby z uwagi na „pionierski” charakter projektu NBT,
wymaga odpowiedniej implementacji.
Faktycznie, stosownie do cytowanych fragmentów sprawozdania merytoryczno-finansowego
z realizacji ww. zadania, rozbudowana o nowe funkcjonalności wersja 2.0 serwisu powstała na
początku czerwca 2018 r. i do końca tego roku była udostępniona użytkownikom do testów.
Ponadto, IS-PIB udzielił w tym zakresie stosownych wyjaśnień. Zgodnie ze szczegółowym
opisem działań związanych z rozbudową systemu sformułowanym w punkcie 5 ww.
sprawozdania W roku 2018 przygotowana została wersja 2.0 platformy Narodowa Baza
Talentów. Ze względu na konieczność przeniesienia danych oraz jej dokładnego przetestowania
nie została ona wprowadzona na produkcję. Publikację serwisu NBT 2.0 planuje się na
przełomie marca i kwietnia 2019 r. Rozbudowana platforma posiada nową szatę graficzną oraz
nowe funkcjonalności. Zadanie wykonano zgodnie z założeniami sformułowanymi we wniosku
o realizację zadania. Stworzenie wersji 2.0 ma ułatwić zarządzanie projektem. Poprzednia
wersja wymagała dużych zmian w bazie danych w przypadku błędów popełnianych przez
trenerów, generowało to czas i koszty.
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Należy w tym miejscu wyjaśnić, że w okresie objętym umową, wnioskodawca przygotował,
zgodnie z przyjętymi założeniami, rozbudowę funkcjonalności NBT w wersji 2.0. Z uwagi na
skomplikowany tryb procesu technicznego związanego z „przełożeniem” dużych ilości danych
z wersji 1.0 NBT, oraz procesem testowania w tych warunkach nowego środowiska serwisu,
wdrożenie funkcjonalności opracowanych w wersji 2.0 NBT przeniesiono na rok 2019.
Niezależnie od tego, wnioskodawca informował o trudnościach w pozyskaniu specjalistów
z dziedziny IT do przeprowadzenia tego procesu, w wyniku czego wystąpił o zmianę umowy
obejmującej przeniesienie środków planowanych pierwotnie na wynagrodzenie informatyków
obsługujących serwer, serwis i bazę danych, m.in. na koszty rozbudowy serwisu NBT.
Stosowne pismo IS-PIB z dnia 6 grudnia 2018 r. w przedmiotowej sprawie zostało
przedstawione w dniu 21 listopada ub. roku kontrolerom (pismo nr DS-US. 4321.489.2019).
Minister rzetelnie zweryfikował rozliczenie zadania na administrację i rozwój projektu
Narodowa Baza Talentów za 2018 r. realizowanego przez IS-PIB w zakresie wprowadzania
funkcjonalności platformy NBT. Dotację udzieloną IS-PIB w roku 2018 rozliczono w pełnej
kwocie, bowiem jak wskazano wcześniej wnioskodawca przygotował, zgodnie z przyjętymi we
wniosku założeniami, rozbudowę funkcjonalności NBT w wersji 2.0, a wniosek (ani umowa)
nie zawierał terminu wprowadzenia – ogólnego udostępnienia określonej funkcjonalności.
Dodatkowo należy podkreślić, że w trakcie kontroli przekazano informację, iż funkcjonalności
w wersji NBT 2.0 działają i do końca roku 2019 objęły wszystkich użytkowników serwisu.
Odnosząc się do stwierdzenia zawartego w rozdziale 3 „Synteza” – Brak wskazania zasad
postępowania w razie wypadków na zajęciach SKS (str. 17), trzeba wyraźnie podkreślić, że
każdy z realizatorów Programu SKS zobowiązany jest stosować się do przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach5, gdyż zajęcia
sportowe prowadzone są na obiektach szkolnych przez pracowników danej szkoły (nauczycieli
WF), w którym określono zasady postępowania w razie wypadków. Ponadto Minister Sportu
w Programie Szkolny Klub Sportowy na str. 11, rozdział 5 Istotne informacje dotyczące zadań
realizowanych w ramach programu, ust. 4, wskazał na konieczność zapewnienia przez
realizatorów zadania ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Procedura postępowania w przypadku ich zaistnienia określana jest w stosownych umowach
z ubezpieczycielem.
Ponadto NIK w rozdziale 5 WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI – Pogarszanie się poziomu
wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży objętych programami i zadaniami (str. 49),
w tytule sugeruje nieefektywne lub wręcz szkodliwe działania Ministra w zakresie aktywności
fizycznej implementowane poprzez programy i zadania. Niezrozumiała jest tego rodzaju
narracja oraz intencje jej prezentacji w dokumencie jeśli dalej w tym samym tekście,
w czwartym zdaniu (str. 49/50) NIK stwierdza, że „Wnioski z raportów NBT za lata 2017–
2018 potwierdzają lepszą kondycję fizyczną współczesnej młodzieży uczestniczącej
w dodatkowych, zorganizowanych formach aktywności fizycznej, realizowanych
i finansowanych w ramach programów wspieranych przez Ministra”. Tym bardziej, że
wyniki badań prowadzonych w ramach Narodowej Bazy Talentów (na które powołuje się NIK)
bezsprzecznie potwierdzają poprawę wskaźników somatycznych oraz wyników prób
5
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sprawnościowych chłopców i dziewcząt zbadanych w 2018 w ramach NBT, w relacji do
przeprowadzonych badań ogólnopolskich z 1989 i 2009 r.
W odniesieniu do informacji na str. 10 i 40 Informacji o wynikach kontroli mówiącej, że
Minister Sportu nie określił planowanych do osiągnięcia w latach 20182020 wartości
mierników realizacji poszczególnych narzędzi wskazanych w Dokumencie Implementacyjnym
PRS 2020 (dalej: „DI PRS 2020”) wyjaśniam, że wartości mierników na 2018 r. nie zostały
określone, ponieważ w 2018 r. trwały prace nad aktualizacją PRS 2020 i w tym czasie nie było
możliwości aktualizacji DI PRS 2020, gdyż mogłoby to spowodować brak spójności obu
dokumentów. Natychmiast po przyjęciu PRS 2020 przez Radę Ministrów (sierpień 2019 r.)
niezwłocznie rozpoczęto pracę nad aktualizacją DI PRS 2020, w której określono wartości
mierników poszczególnych narzędzi planowane na 2019 i 2020 r. Dokument ten został przyjęty
przez Ministra Sportu w grudniu 2019 r. Skan podpisanego dokumentu został przekazany NIK,
m.in. w ramach uwag do wystąpienia pokontrolnego. Kontrolerzy NIK byli w trakcie kontroli
informowani o stanie prac nad aktualizacją DI PRS 2020 stąd nie jest jasne dlaczego
w informacji pokontrolnej nie ma wzmianki o obiektywnych przyczynach nie określenia
wartości ww. mierników.
Nie można się również zgodzić z opinią NIK wyrażoną na str. 40 ww. dokumentu, mówiącą,
że wskaźniki strategiczne PRS 2020 nr 20 i 21 (dotyczące szkół mających dostęp do sali
gimnastycznej oraz odsetka szkół mających dostęp do urządzeń sportowo-rekreacyjnych)
zostały niewłaściwie zaprojektowane przez Ministra Sportu na etapie tworzenia PRS 2020
w 2015 r. i z tego powodu nie było możliwe ich monitorowanie. Na etapie tworzenia PRS 2020
brzmienie ww. wskaźników było konsultowane z MEN, a źródłem danych potrzebnym do
monitorowania tego wskaźnika miał być System Informacji Oświatowej6, za którego
funkcjonowanie odpowiada MEN. W momencie tworzenia PRS 2020 nie można było zatem
przewidzieć, że w trakcie realizacji PRS 2020 pojawią się problemy z dostępnością danych do
tych wskaźników w SIO i MEN nie będzie mógł ich przekazywać w ramach corocznej
sprawozdawczości z PRS 2020. W związku z tym stwierdzenie, że to Minister Sportu źle
zaprojektował te wskaźniki jest bezpodstawne.
Podsumowując zwracam uwagę na brak konsekwencji NIK w prezentowanej informacji
o wynikach kontroli z dnia 13 maja 2020 r. nr KNO.430.011.2019, pn. „Rozwój aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży”, która formułując krytyczną ocenę odnośnie efektywności
działalności Ministra Sportu w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w tym samym
dokumencie ją obala w prezentowanych ustaleniach i wynikach badań.
Z poważaniem,
Danuta Dmowska-Andrzejuk
Minister
/ – podpisany cyfrowo/

6

110

Dalej: „SIO”.

8

ZAŁĄCZNIKI

6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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