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Wprowadzenie 

Program „Moje Boisko - Orlik 2012” jest istotnym punktem strategii Rządu odnośnie 

rozwoju infrastruktury sportowej. Stanowi on zatem jeden z ważnych celów działania 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, określonych w „Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 

2015”.  Adresatem programu są jednostki samorządu terytorialnego. 

Zakres programu oraz skala jego oddziaływania, pozwala uznać go za przedsięwzięcie 

przełomowe w kwestii rządowego wspierania rozwoju infrastruktury sportowej, służącej  

społecznościom lokalnym. Wcześniej realizowane programy, takie jak „Program budowy boisk 

wielofunkcyjnych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” oraz „Blisko - Boisko” osiągnęły 

zamierzony cel, znacznie wzbogacając infrastrukturę sportową w polskich gminach i 

powiatach. Jednakże dopiero program „Moje Boisko – Orlik 2012” pozwoli w pełni zaspokoić 

potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie dostępu do bazy sportowej na odpowiednim 

poziomie technicznym. 

Na finansowanie programu przyznane zostały środki z budżetu państwa, a możliwość 

ich pozyskania w formie dotacji na realizację inwestycji, stała się dla jednostek samorządu 

terytorialnego zachętą do podjęcia decyzji o udziale w programie. W roku 2008 przeznaczono 

na realizację programu 200 mln zł (zał. 1), natomiast w roku 2009 (zał. 2) i roku 2010 po 250 

mln zł, co łącznie daje kwotę 700 mln zł. Dzięki powyższemu wsparciu finansowemu, w 

całym kraju powstało do tej pory około 1800 kompleksów boisk sportowych „Moje Boisko – 

Orlik 2012” (zał. 3). 

W roku 2010 dofinansowanych zostało 519 inwestycji na łączną kwotę 184 mln zł, co 

skutkowało niepełnym wykorzystaniem środków finansowych, zabezpieczonych na realizację 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2010. Powyższe oszczędności pozwoliły 

Ministerstwu Sportu i Turystyki uruchomić dodatkowe przedsięwzięcia, wspomagające 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budowy i napraw infrastruktury sportowej, i tak, 

w drugiej połowie roku 2010:  

 opracowano i wdrożono pilotażowy program budowy składanych lodowisk 

sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”, dzięki któremu dofinansowano 

38 lodowisk, 

 zwiększono dofinansowanie dla 109 jednostek samorządu terytorialnego 

uczestniczących w roku 2010 w programie „Moje Boisko – Orlik 2012”, które 

ucierpiały wskutek powodzi, 
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 dofinansowano naprawy 10 kompleksów „Moje Boisko – Orlik 2012” 

uszkodzonych przez powódź. 

Opisy poszczególnych programów 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” 

Program zakłada budowę kompleksów, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin 

sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych i nowoczesnych boiskach. 

Istotnym warunkiem przyznania dotacji jest deklaracja jednostki samorządu terytorialnego, że 

obiekty będą ogólnodostępne i nieodpłatne. W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć 

sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na 

obiekcie, niezbędnym jest zatrudnienie trenera środowiskowego. 

Inwestycje w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” finansowane są z następujących 

źródeł:   

 środki budżetowe: kwota środków 

budżetowych przeznaczona na realizację tych 

zadań, wynosi 33% wartości kosztorysowej, nie 

więcej jednak niż 333 tys. zł brutto. Środki 

uruchamiane są na podstawie umów pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego a  

Ministrem Sportu i Turystyki, 

 środki samorządów województw: wynoszą do 

33% wartości kosztorysowej inwestycji, nie 

więcej jednak niż 333 tys. zł brutto. 

Uruchamiane są na podstawie umów zawartych 

z Marszałkami, 

 środki własne wnioskodawcy – udział własny 

beneficjenta, pozostała część wartości kosztorysowej. 

 

Główne założenia programu 

1. W ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” realizowany jest kompleks boisk 

sportowych, w skład którego wchodzą:  

  boisko piłkarskie – o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), o nawierzchni  

ze sztucznej trawy, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m wraz z 

piłkochwytami o wysokości min. 6m,  

  boisko wielofunkcyjne – przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej  

o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), o nawierzchni poliuretanowej, 

ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m. 
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 zaplecze sanitarno-szatniowe – obejmujące: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, 

szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, 

pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.  

2. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu oraz 

szybką i tanią realizację inwestycji. 

3. Powierzchnia działki przeznaczonej pod budowę kompleksu boisk powinna  

wynosić ok. 3.000 m
2
. 

4. Wszystkie obiekty powinny być odpowiednio zabezpieczone i ogrodzone oraz wyposażone 

w nawierzchnie o odpowiedniej jakości, oświetlenie, sprzęt sportowy i zaplecze. 

 

W roku 2010 na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zabezpieczono w budżecie 

państwa kwotę 250 mln zł. Łączna ilość wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa Sportu  

i Turystyki wyniosła 613. Wskutek wielu czynników, m.in. niesprzyjających warunków 

pogodowych oraz nierzetelnego wykonawstwa robót, wielu beneficjentów wycofało się  

z udziału w programie. Ponadto rezygnacja samorządu województwa mazowieckiego z udziału 

w programie w znaczny sposób przyczyniła się do kilkunastu rezygnacji. Elastyczne 

stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki, zaprezentowane wobec beneficjentów z terenu 

województwa mazowieckiego, pozwoliło ograniczyć liczbę rezygnujących. W ramach III 

edycji programu, dotacje wypłacone zostały 519 beneficjentom, z czego około 100 zakończy 

roboty budowlane w roku 2011. 

 

W drugiej połowie roku, w związku z osiągniętymi oszczędnościami, Minister Sportu i 

Turystyki zwiększył w przypadku 109 beneficjentów dofinansowanie inwestycji ze środków 

budżetu państwa. Powyższe dotyczyło gmin i powiatów, które brały udział w III edycji 

programu, a poszkodowane zostały wskutek zeszłorocznej powodzi. Ministerstwo Sportu 

Turystyki przyjęło 109 wniosków o zwiększenie dofinansowania, gdzie maksymalną 

wnioskowaną kwotą było 500.000 zł, podczas gdy pierwotną kwotą dofinansowania była 

wartość 333.000 zł. W niektórych przypadkach niemożliwe było całkowite wypłacenie 

zwiększonej kwoty, co wynikało z obostrzeń zawartych w Ustawie o finansach publicznych, 

pośrednio ograniczających dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki do 

równowartości 47% wartości inwestycji. 

 

Zwiększone dofinansowanie było bardzo ważnym argumentem, przekonującym jednostki 

samorządu terytorialnego do niewycofywania się z udziału w programie. Nadwyrężone budżety 

oraz poniesione straty, nakazywały inwestorom poszukiwanie oszczędności i zapewne 
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doprowadziłyby do wielu rezygnacji. Dzięki decyzji o udzieleniu zwiększonego 

dofinansowanie, udało się tego uniknąć. 

 

Realizacja programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2010 roku 

 

Pilotażowy program budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych 

„Biały Orlik” 

Program zakłada budowę nowoczesnych i ogólnodostępnych lodowisk, 

umożliwiających społeczeństwu uprawianie sportów zimowych, w szczególności łyżwiarstwa  

i hokeja. Celem programu jest popularyzacja tychże dyscyplin sportowych. Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia obejmuje budowę lodowiska o powierzchni co najmniej 400m² wraz  

z niezbędną infrastrukturą. Warunkiem udzielenia dofinansowania budowy lodowiska, jest jego 

powstanie na terenie kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” bądź w jego bliskim sąsiedztwie. 

 

Założenia przewidują dofinansowanie inwestycji ze strony Ministerstwa Sportu  

i Turystyki do kwoty 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 300.000 

Lp. Województwo 
Ilość  

złożonych 

wniosków  

Ilość   

dofinansowanych 

inwestycji  

Łączna kwota wypłaconych 

dotacji (wraz ze 

zwiększeniami) 

1. Dolnośląskie 52 43 16.194.448,08 zł 

2. Kujawsko-Pomorskie 47 46 14.882.285,63 zł 

3. Lubelskie 33 29 9.711.622,00 zł 

4. Lubuskie 26 21 8.104.147,04 zł 

5. Łódzkie 35 28 9.189.418,82 zł 

6. Małopolskie 51 36 17.149.000,00 zł 

7. Mazowieckie 64 41 14.856.000,00 zł 

8. Opolskie 21 17 5.820.000,00 zł 

9. Podkarpackie 20 19 6.558.838,27 zł 

10. Podlaskie 20 18 5.845.000,00 zł 

11. Pomorskie 19 18 5.851.000,00 zł 

12. Śląskie 30 28 11.789.981,63 zł 

13. Świętokrzyskie 14 13 4.918.000,00 zł 

14. Warmińsko-Mazurskie 52 49 16.204.000,00 zł 

15. Wielkopolskie 75 70 22.741.510,57 zł 

16. Zachodniopomorskie 54 43 14.028.290,05 zł 

 RAZEM: 613 519 183.843.542,09 zł 
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zł, przy czym pozostałe koszty pokrywa jednostka samorządu terytorialnego, zainteresowana 

udziałem w programie. 

 

Z uwagi na fakt, iż program „Biały Orlik” był w roku 2010 programem pilotażowym, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki zakładało dofinansowanie dwóch lodowisk z terenu każdego 

województwa. W związku z dużym zainteresowaniem programem ze strony jednostek 

samorządu terytorialnego, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło więcej wniosków niż 

zakładano oraz dofinansowało więcej inwestycji. Sukces programu oraz wielki odzew ze strony 

beneficjentów pokazały, iż jego wdrożenie było posunięciem słusznym i zaspokoiło potrzeby 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Wobec planowanych oszczędności środków, zabezpieczonych na realizację programu 

„Moje Boisko – Orlik 2012”, wyasygnowana została kwota przeznaczona na realizację 

programu „Biały Orlik” w wysokości 15 mln zł. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło 

51 wniosków o dofinansowanie budowy lodowisk, z czego na koniec roku zrealizowanych  

i dofinansowanych zostało 38 lodowisk. Realizacja programu „Biały Orlik” pozwoliła 

wykorzystać ponad 9 mln zł z puli środków, które stanowiły oszczędność wobec środków 

zaplanowanych na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

 

Realizacja pilotażowego programu „Biały Orlik” w 2010 roku 

Lp. Województwo 
Ilość 

złożonych 

wniosków  

Ilość  

dofinansowanych 

inwestycji   

Łączna kwota wypłaconych 

dotacji 

1. Dolnośląskie 4 4 818.680 zł 

2. Kujawsko-Pomorskie 1 1 300.000 zł 

3. Lubelskie 3 3 769.000 zł 

4. Lubuskie 1 1 251.888 zł 

5. Łódzkie 4 4 945.960 zł 

6. Małopolskie 3 2 463.700 zł 

7. Mazowieckie 11 8 1.949.310 zł 

8. Opolskie 3 3 808.667 zł 

9. Podkarpackie 1 1 273.950 zł 

10. Podlaskie 3 1 200.000 zł 

11. Pomorskie 3 2 506.779 zł 

12. Śląskie 3 2 482.460 zł 
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13. Świętokrzyskie 3 2 535.334 zł 

14. Warmińsko-Mazurskie 2 2 446.490 zł 

15. Wielkopolskie 4 - - 

16. Zachodniopomorskie 2 2 577.470 zł 

 RAZEM: 51 38 9.329.688,00 zł 

 

 

 

Dofinansowanie remontów kompleksów „Moje Boisko – Orlik 2012” uszkodzonych w 

wyniku powodzi  

Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację programu „Moje  

Boisko – Orlik 2012”, pozwoliło dofinansować z ich części, remonty kompleksów „Orlik” 

uszkodzonych wskutek powodzi. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło 15 wniosków, 

natomiast w 10 przypadkach zostało wypłacone dofinansowanie. Na naprawy uszkodzonych 

Orlików, wypłaconych zostało 735.286,25 zł. 

 

Działania podjęte w drugim półroczu 2010 roku, związane z realizacją 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 

 Z początkiem drugiego półrocza 2010 roku, zakończono analizę i ocenę 613 wniosków o 

dofinansowanie. Łącznie wysłano zostało 583 informacje o zabezpieczeniu środków. 

 Przyjęto i oceniono pozytywnie dodatkowe 109 wniosków o zwiększenie 

dofinansowania, złożonych przez beneficjentów poszkodowanych wskutek powodzi. 

 Sporządzono i wysłano do beneficjentów 536 umów na dofinansowanie, z czego w 

końcowym rozrachunku podpisanych zostało 533 umowy. 

 Przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność, a także wypłacono dotacje 519 beneficjentom. 

 Wdrożono pilotażowy program budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk 

stałych „Biały Orlik”, w ramach którego dofinansowano budowę 38 lodowisk. 

 Dofinansowano remonty 10 kompleksów boisk uszkodzonych przez powódź. 

 Opracowano i zatwierdzono założenia IV edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 

na rok 2011, wprowadzając między innymi nowy sposób finansowania w przypadku 

jednostek samorządu terytorialnego, których wskaźnik dochodów podatkowych na 

jednego mieszkańca (tzw. ”wskaźnik G”) jest niższy od 1 000 zł. Tacy beneficjenci będą 

mogli wnioskować o dofinansowanie równe 47% kosztów kwalifikowanych, nie więcej 
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jednak niż 500 000 zł. Pozwoli to wyrównać szanse udziału w programie pomiędzy JST o 

dużych dochodach, a samorządami o skromniejszych budżetach. 

 

Korzyści wynikające z dotychczasowej realizacji Programu 

 Wybudowanie blisko 1800 kompleksów boisk sportowych oraz blisko 40 lodowisk, w 

znaczny sposób wzbogacających infrastrukturę sportową, 

 Zapewnienie bodźca dla jednostek samorządu terytorialnego, skłaniającego je do 

inwestowania w rozwój infrastruktury sportowej na odpowiednim poziomie 

technicznym, służącej społecznościom lokalnym, 

 Pomoc finansowa dla tych gmin i powiatów, które bez zewnętrznych środków 

finansowych, nie zdołałyby wybudować kompleksu boisk bądź lodowiska, 

 Podniesienie w perspektywie długofalowej, poziomu sportowego polskiej młodzieży, 

tak w kontekście sportów drużynowych, jak i sportów zimowych, 

 Promocja sportu jako alternatywy spędzania wolnego czasu przez młodzież, 

odwracającej jej uwagę od zjawisk patologicznych. 
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Regulacje prawne 

W latach 2008-2010, program realizowany był na podstawie następujących aktów prawnych: 

 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);   

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. 

zm.) 

 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.);  

 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.);  

  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.);  

 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 

1966 z późn. zm.);  

 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia 

finansowania z budżetu państwa inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu „Moje Boisko-

Orlik 2012” (Dz. U. Nr 61, poz. 376); 

 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu 

państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. Nr 

56, poz. 463); 

oraz regulacji wewnętrznych resortu: 

 zarządzenia nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw 

inwestycji sportowych; 

 zarządzenia  nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu do 

spraw opiniowania zmian w projektach inwestycyjnych biorących udział w programie „Moje Boisko-Orlik 

2012”; 

 zarządzenia nr 19 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad i 

trybu przyznawania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na 

dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w 

Ministerstwie Sportu i Turystyki wraz z zarządzeniami zmieniającymi nr 27 z dnia 4 sierpnia 2009 r. i nr 37 z 

dnia 18 listopada 2009 r.; 

 zarządzenia nr 19A Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do 

spraw oceny wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu państwa budowy kompleksów sportowych w 

ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  

 zarządzenia nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw 

oceny wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu państwa budowy kompleksów sportowych w ramach 

III edycji programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  

 

 

 

 

http://msport/zarzadzeniaministra/2008/20080107.pdf
http://msport/zarzadzeniaministra/2008/20080107.pdf
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Załącznik nr 1 

 

Realizacja programu - I edycja w roku 2008  

 

W 2008 roku, zabezpieczono środki finansowe na wykonanie 600 kompleksów. Ostatecznie 

w programie wzięło udział 566 lokalizacji. Program realizowany był za pośrednictwem 

Urzędów Wojewódzkich w ramach kontraktów wojewódzkich. 

 

 Liczba kompleksów boisk zrealizowanych wI  edycji w 2008 roku. 

Lp. Województwo 

Liczba inwestycji 

zrealizowanych w  I 

edycji w 2008 r. 

1. Dolnośląskie 51 

2. Kujawsko-Pomorskie 46 

3. Lubelskie 34 

4. Lubuskie 26 

5. Łódzkie 47 

6. Małopolskie 44 

7. Mazowieckie 29 

8. Opolskie 6 

9. Podkarpackie 33 

10. Podlaskie 20 

11. Pomorskie 70 

12. Śląskie 35 

13. Świętokrzyskie 11 

14. Warmińsko-Mazurskie 20 

15. Wielkopolskie 39 

16. Zachodniopomorskie 55 

Razem: 566 
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Załącznik nr 2 

Realizacja programu – II edycja w roku 2009  

W 2009 roku na realizację programu, zabezpieczono w budżecie państwa kwotę 250 mln zł. 

Ostatecznie dofinansowano 718 inwestycji na łączną kwotę blisko 236 mln zł. 

 

Liczba kompleksów boisk zrealizowanych w II edycji w 2009 roku. 

Lp. Województwo 

Liczba 

inwestycji 

zrealizowanych 

w  II edycji w 

2009 r. 

1. Dolnośląskie 53 

2. Kujawsko-Pomorskie 53 

3. Lubelskie 35 

4. Lubuskie 19 

5. Łódzkie 47 

6. Małopolskie 44 

7. Mazowieckie 89 

8. Opolskie 15 

9. Podkarpackie 37 

10. Podlaskie 26 

11. Pomorskie 36 

12. Śląskie 51 

13. Świętokrzyskie 15 

14. Warmińsko-Mazurskie 41 

15. Wielkopolskie 103 

16. Zachodniopomorskie 54 

RAZEM: 718 
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Załącznik nr 3 

Realizacja programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w latach 2008-2010 

Lp. Województwo 
Ilość inwestycji 
zrealizowanych 

w roku 2008 

Ilość inwestycji 
zrealizowanych 

w roku 2009 

Ilość inwestycji 
zrealizowanych 

w roku 2010 

Całkowita ilość 
inwestycji 

1. Dolnośląskie 51 53 43 147 

2. Kujawsko-Pomorskie 46 53 46 145 

3. Lubelskie 34 35 29 98 

4. Lubuskie 26 19 21 66 

5. Łódzkie 47 47 28 122 

6. Małopolskie 44 44 36 124 

7. Mazowieckie 29 89 41 159 

8. Opolskie 6 15 17 38 

9. Podkarpackie 33 37 19 89 

10. Podlaskie 20 26 18 64 

11. Pomorskie 70 36 18 124 

12. Śląskie 35 51 28 114 

13. Świętokrzyskie 11 15 13 39 

14. 
Warmińsko-
Mazurskie 

20 41 49 110 

15. Wielkopolskie 39 103 70 212 

16. Zachodniopomorskie 55 54 43 152 

 RAZEM 566 718 519 1803 

 

Łączna ilość środków 
budżetu państwa, 
przeznaczonych na 

dotacje 

187.800.287 zł 236.119.109 zł 183.843.542 zł 607.762.938 zł 

 


