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� Wprowadzenie 

Program „Moje Boisko-Orlik 2012” został przedstawiony w dniu 23 listopada 2007 roku 

podczas expose Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska. Jest ważnym 

punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju infrastruktury sportowej.  

Program znakomicie wpisuje się w realizację jednego z podstawowych zadań państwa, którym 

jest zapewnienie obywatelom możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statusu 

majątkowego czy pozycji społecznej. Stanowi doskonałe uzupełnienie realizowanych 

dotychczas programów rozwoju infrastruktury sportowej w naszym kraju, w szczególności 

„Programu budowy boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” oraz 

Programu „Blisko-Boisko”. 

Jednym z podstawowych warunków uruchomienia Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” było 

przyznanie dodatkowych nakładów finansowych na ten cel ze środków budżetu państwa. 

Kwoty przeznaczone z rezerwy celowej, w wysokości 200 mln zł w 2008 roku – w ramach 

kontraktów wojewódzkich i 250 mln zł w 2009 roku – do dyspozycji Ministerstwa Sportu  

i Turystyki, stanowią niezwykle inspirujący bodziec dla jednostek samorządu terytorialnego  

w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do wspólnej realizacji Programu. 

 

Ryc. 1. Przewidywana liczba kompleksów boisk na lata 2008 i 2009, z uwzględnieniem 

 kwot przeznaczonych z rezerwy celowej budżetu państwa. 

 

Wsparcie finansowe ze strony Rządu pozwoliło wygenerować z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego dodatkowe środki finansowe na realizację  tak ważnych dla środowisk lokalnych 

kompleksów sportowych. Ponadto, realizacja tego programu w znacznej mierze przyczynia się 

do zmniejszenia dystansu, jaki w dziedzinie infrastruktury sportowej dzieli Polskę od krajów 

europejskich, a tym samym wpisuje się w realizację jednego z celów działania Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, określonych w „Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015”. 
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� Regulacje prawne 

 

Program w latach 2008-2009 jest realizowany 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 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;  

� 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.  
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���� Opis programu  

 

Program zakłada budowę kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych 

dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych i nowoczesnych 

kompleksach boisk. Jednym z warunków 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. 

Głównymi celami programu są: 

� udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej, w celu 

     aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora, 

�  popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, 

weekendów ze sportem i turystyką. 

Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, które aplikują o udział w programie 

do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich. Urzędy Marszałkowskie dokonują wyboru 

beneficjentów do programu, przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu  

i Turystyki. 

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. Uruchamiane 

na podstawie umów z Wojewodami w ramach kontraktów wojewódzkich zawartych na lata 

2007 – 2008, obecnie umów z  Ministerstwem Sportu i Turystyki, 

⇒ środki samorządów województw 

przeznaczone na realizację tych zadań 

wynoszą do 33% wartości kosztorysowej, 

nie więcej jednak niż 333 tys. zł brutto. 

Wykorzystane na podstawie umów 

zawartych z Marszałkami, 

⇒ środki własne wnioskodawcy – udział 

własny beneficjenta, w wysokości 

zamykającej finansowo zadanie. 

 

Przedsięwzięcie to jest realizowane na podstawie szczegółowo określonych założeń 

programowo – organizacyjnych. 
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� Główne założenia programu 

 

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

sportowych wraz z zapleczem, w skład których wchodzą:  

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

ze sztucznej trawy, ogrodzone do wysokości 4m wraz z piłkochwytem o wysokości 5m,  

�    boisko wielofunkcyjne – przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej  

o wymiarach 19,10m x 32,10m, z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzone do wysokości  

4 m, 

� zaplecze socjalno-szatniowe – obejmujące: pomieszczenie trenera środowiskowego, 

magazyn sprzętu sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny oraz zespół 

higieniczno-sanitarny.  

 

 

 

Realizacja typowego projektu kompleksu 

boisk, z boiskami do piłki siatkowej  

i koszykówki o wymiarach 19.1 x 32.1m.  

w Krośnie (woj. podkarpackie) 

 

 

 

� Korzystanie z dokumentacji projektowej lub jej części na potrzeby inne niż realizacja   
programu „Moje Boisko-Orlik 2012” jest zabronione. 

 

Realizacja  projektu  boiska do piłki ręcznej  

i tenisa o wymiarach 30 x 50 m,  

w miejscowości Drawno  

(woj. zachodniopomorskie) 

 

 

� Beneficjenci programu mogą dokonać wyboru projektu pod warunkiem,  że różnica  
w kosztach będzie finansowana ze środków własnych. 
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2. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci  

i młodzież bez opieki dorosłych powinni dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na 

osiedlach mieszkaniowych, czy też przy szkołach różnego typu) 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 siatką oraz 

wyposażone w odpowiedniej jakości wyżej wymienione nawierzchnie, oświetlenie, sprzęt 

sportowy i zaplecze. 

 

 

 

Realizacja typowego projektu kompleksu 

boisk z oświetleniem w Gminie Dzierzgoń 

(woj. pomorskie) 

 

 

 

 

 

5. Dokumentacja typowego projektu została opracowana na zlecenia Ministerstwa Sportu  

i Turystyki i jest dostępna do pobrania w formie plików elektronicznych, na stronie 

internetowej http://www.orlik2012.pl/ przez jednostki realizujące program. 

6. Dokumentacja ta wymaga adaptacji do lokalnych warunków terenowych przez biuro 

projektowe działające na zlecenie jednostki samorządowej.  

 

Średni koszt budowy jednego kompleksu sportowego, przy przeciętnych warunkach gruntowo-

terenowych wyniósł ok. 1.300.000 zł  brutto, w skali kraju w 2008 roku. Dokładna wartość 

poszczególnych inwestycji jest znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz po 

zakończeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy robót.  

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych procedur, założeń programowych oraz 

etapów realizacji kompleksów sportowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa 

Sportu i Turystyki: www.orlik2012.pl.  



7 

 

� Realizacja programu - edycja 2008  

 
W 2008 roku finansowo zabezpieczono wykonanie 600 kompleksów. Ostatecznie w programie 

wzięły udział 584 lokalizacje. Z uwagi na fakt, iż budowę boisk rozpoczęto w lipcu 2008 r., na 

koniec grudnia 2008 roku do użytku zostało oddanych 330 obiektów.  Pozostałe zadania,  

w liczbie  236 zostały zakończone oraz rozliczone do dnia 30 czerwca 2009 roku. Zgodnie  

z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w pierwszej kolejności wydatkowano 

środki budżetowe. W przypadku rezygnacji gmin i powiatów lub braku możliwości pełnego 

wykorzystania  środków przez poszczególne województwa, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  dokonywano stosownych zmian w aneksach do zawartych umów. 

 Z ogólnej kwoty 200.000 tys. zł przyznanej z rezerwy celowej na dofinansowanie inwestycji 

„Moje Boisko-Orlik 2012” w ramach kontraktów wojewódzkich wykorzystano  

186.056 tys. zł, co stanowi 93,02% planu. 

 

Tab. 1. Liczba kompleksów boisk  zrealizowanych, do dnia 30 czerwca 2009 roku. 

 

Lp. Województwo 

Liczba 

zrealizowanych 

inwestycji do dnia           

30 czerwca 2009 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 
 

Do dnia 30 czerwca br. realizowano budowę kompleksów boisk zaplanowanych w edycji 2008 

ze środków własnych samorządów lokalnych i województw. 
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  Ryc. 2.  Liczba zakończonych inwestycji „Moje Boisko-Orlik 2012” do dnia 30 czerwca 2009 roku,  

w ramach kontraktów wojewódzkich,  w podziale na lata 2008 i 2009. 

 

 
 

Całkowity koszt realizacji 566 boisk wyniósł 756.176.173 zł. Szczegółowe dane 

uwzględniające udział środków: budżetowych, wojewódzkich i własnych beneficjentów 

przedstawia tabela nr 2. 

Tab. 2. Zbiorcze koszty realizacji Programu, w ramach kontraktów wojewódzkich w 2008 roku 

Lp. Województwo 

Liczba 
zrealizowanych 

inwestycji do dnia  
30 czerwca 2009 r. 

Koszt całkowity 
zrealizowanych 

inwestycji        
( w zł.) 

w tym udział środków (w zł.), z : 

FRKF 
(program 

pilotażowy) 

budżetu 
Państwa 

samorządu 
wojewódzkiego  

   gmin /                  
powiatów 

1. Dolnośląskie 51 71 485 175  0  16 974 680  16 983 000  37 519 174  

2. Kujawsko-Pomorskie 46 58 276 981  0  15 318 000  15 318 000  27 640 981  

3. Lubelskie 34 46 228 578  0  11 322 000  11 322 000  23 584 578  

4. Lubuskie 26 35 112 211  0  8 658 000  8 658 000  17 796 211  

5. Łódzkie 47 60 181 027  500 000  15 318 000  15 651 000  28 712 027  

6. Małopolskie 43 61 471 000  500 000  14 319 000  14 652 000  32 000 000  

7. Mazowieckie 28 35 180 697  0  9 312 287  9 990 000  15 878 410  

8. Opolskie 6 8 507 425  0  1 998 000  1 998 000  4 511 425  

9. Podkarpackie 33 44 251 155  500 000  10 656 000  10 656 000  22 439 155  

10. Podlaskie 20 25 769 268  0  6 660 000  6 660 000  12 449 268  

11. Pomorskie 70 93 631 548  0  23 239 938  23 310 000  47 081 610  

12. Śląskie 35 52 261 335  0  11 655 000  11 655 000  28 951 335  

13. Świętokrzyskie 11 15 518 526  444 294  3 330 000  3 663 000  8 081 232  

14. Warmińsko-Mazurskie 20 27 416 376  0  6 660 000  6 660 000  14 096 376  

15. Wielkopolskie 41 49 951 683  0  12 654 000  12 654 000  24 643 683  

16. Zachodniopomorskie 55 70 933 188  0  17 981 427  18 315 000  34 636 761  

Razem: 566 756 176 173  1 944 294  186 056 332  188 145 000  380 022 227  
 

∗∗∗∗ informacja o programie  pilotażowym -  str.10 
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Z analizy powyższych danych wynika, że średni koszt budowy 566 kompleksów boisk wynosi  

1.336.000 zł brutto. Zwiększone koszty, w stosunku do przewidywanej kwoty 1.300.000 zł 

brutto wynikały z realizacji inwestycji w zakresie rozszerzonym bądź związane były  

z pokonaniem trudności lokalizacyjnych, min.: 

-    wysokimi kosztami opracowania projektu, robót przygotowawczych,  odwadniających oraz 

stabilizacji podłoża, 

-  zbyt późnym zatwierdzeniem lokalizacji przez sejmik wojewódzki, co  narzuciło krótki 

termin realizacji i spowodowało małą ilość ofert przetargowych, 

-  wykonaniem dodatkowych prac zabezpieczających  grunt na terenach poprzemysłowych  

Górnego Śląska, 

-   koniecznością budowy nasypu ok. 3500 m
3
, długimi przyłączami i zagęszczeniem gruntu,  

ponad standartową grubością poliuretanu, 

-   wysokimi kosztami przygotowawczymi, koniecznością rozbiórki starego odcinka kanalizacji 

i wykonaniem  przekładki dookoła kompleksu.  

-   zgłoszeniem do II przetargu jednego oferenta.   

 W kilku przypadkach wójtowie i burmistrzowie z mniejszych miejscowości zrezygnowali  

z budowy „Orlika”, z powodu większego niż zakładali obciążenia finansowego. 

 

 

Udział środków budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w realizacji Programu 

w 2008 roku przedstawia poniższa rycina. 

 

 

Ryc. 3.  Procentowy udział środków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

 w realizacji Programu w 2008 roku 
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Ryc. 4 . Udział środków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

 w realizacji Programu w 2008 roku, w podziale na województwa 

 

 

* W ramach programu pilotażowego, przy zakładanym dofinansowaniu inwestycji ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie,  po 500.000 zł - zrealizowano 4 kompleksy 

boisk: w Gminie Bodzechów (woj. świętokrzyskie), Gminie Miejskiej Konstantynów Łódzki 

(woj. łódzkie), Gminie Racławice (woj. małopolskie) i Gminie Nozdrzec (woj. podkarpackie). 

� Promocja programu na arenie międzynarodowej 

W dniach 3-6 listopada 2008 r. , w Genting Highlands w Malezji odbył się XII Kongres Sportu 

dla Wszystkich Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego organizowany przez Malezyjską 

Radę Olimpijską we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Światową 

Organizacją Międzynarodowych Związków Sportowych (GAISF).  

Kongres pod hasłem „Sport dla Wszystkich – dla Życia” poświęcony był w szczególności 

zagadnieniom kultury fizycznej dzieci i młodzieży, sportu dla wszystkich w kontekście 

starzejącego się społeczeństwa, integracji społecznej poprzez sport i aktywność fizyczną oraz 

współpracy podjętej przez organizacje działające w obszarze sportu ma rzecz rozwoju sportu 

dla wszystkich.  
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Udział Polski w XII Kongresie był bardzo widoczny ze względu na dwie prezentacje plakatowe 

przygotowane przez PKOL oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  nt. „EURO 2012 a chance for 

Polish kids” został zakwalifikowany do działu tematycznego związanego z infrastrukturą 

sportową oraz promocją aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Projekt prezentował 

korzyści, jakie polska młodzież może osiągnąć z organizacji przez Polskę i Ukrainę finałowego 

turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
TM

, i związanego z tym 

wydarzeniem narodowego planu budowy obiektów sportowych Orlik 2012.  
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� Realizacja programu – edycja 2009  

W 2009 roku na realizację programu przeznaczono 250 mln złotych z budżetu państwa, co 

pozwala na realizację ok. 750 kompleksów sportowych. 

W związku z powyższym marszałkowie województw, po dokonaniu analizy zgłoszeń 

poszczególnych powiatów i gmin, przedłożyli propozycję budowy kompleksów „Moje  

Boisko-Orlik 2012”, a także podjęli stosowne uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych  w budżetach wojewódzkich. 

 

  Tab. 3. Założenia realizacji Programu w 2009 roku. 

Lp. Urząd 
Liczba planowanych 

„Orlików" w  2009 r. 

1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego 54 

2. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 53 

3. Marszałek Województwa Lubelskiego 36 

4. Marszałek Województwa Lubuskiego 20 

5. Marszałek Województwa Łódzkiego 50 

6. Marszałek Województwa Małopolskiego 45 

7. Marszałek Województwa Mazowieckiego 100 

8. Marszałek Województwa Opolskiego 15 

9. Marszałek Województwa Podkarpackiego 39 

10. Marszałek Województwa Podlaskiego 30 

11. Marszałek Województwa Pomorskiego 47 

12. Marszałek Województwa Śląskiego 55 

13. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 10 

14. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 41 

15. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 100 

16. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 55 

RAZEM: 750 
 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursu do dnia  

31 marca br. wpłynęło 750 wniosków z kompletem załączników, z czego 740 zostało 

rozpatrzonych pozytywnie. Do beneficjentów Programu wysłano promesy, w celu 

uruchomienia przetargów. 

Dla jednostek, które nie złożyły pełnej dokumentacji w pierwszej turze naboru ogłoszono drugi 

termin zgłaszania inwestycji. Wnioski zaopiniowane przez właściwego terytorialne marszałka 

województwa należy składać do Ministerstwa Sportu i Turystyki do 31 sierpnia 2009 r. 
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Ryc. 5 . Liczba 740 kompleksów przyjętych do realizacji w 2009 roku 

w I terminie, w podziale na województwa 
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Liczba kompleksów zaplanowanych do realizacji  w 2009 r.
 

Według danych na dzień 30 czerwca br. ogłoszono 546 przetargów, w czego 250 zostało 

rozstrzygniętych.  

 

 

Zadania tegorocznej edycji  powinny być zrealizowane do 31 grudnia br. 

 
� Harmonogram działań – edycja 2009  

•  W dniu 18 lutego br. zorganizowano konferencję „Moje Boisko-Orlik 2012” pod hasłem 

„Wygrajmy Razem”, której celem było  przedstawienie tegorocznych założeń programu, 

nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego uczestniczącymi  

w programie, wymiana doświadczeń i przekazanie informacji nt. optymalnych rozwiązań 

dotyczących budowy kompleksów boisk sportowych „Orlik”.  

 W konferencji wziął udział Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki.  

 W spotkaniu uczestniczyło 780 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, 

realizujących inwestycje w 2009 roku. 

 Podczas konferencji, o najważniejszych aspektach realizacji projektu w 2008 roku, 

wypowiadali się m.in.: Mirosław Reczko – Burmistrz Miasta Ciechanowca i Aleksander 

Gappa – Starosta Powiatu Człuchowskiego. 
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• Podjęto decyzję o wpisaniu  do „Programu rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 

sportu do 2012 roku” inwestycji realizowanych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 

2012”  w miejscowościach , które poniosły największe straty podczas nawałnicy sierpniowej 

w 2008 roku, w województwie podlaskim. Dofinansowanie na ogólną kwotę 1.332,0 tys. zł 

obejmuje dokończenie budowy boisk w: Gminie Brańsk (333,0 tys. zł), Gminie Czyżew 

Osada (333,0 tys. zł), Gminie Szepietowo (333,0 tys. zł) i Urzędzie Miasta Wysokie 

Mazowieckie (333,0 tys. zł). 

• W dniu  2 kwietnia br. odbyło się spotkanie z koordynatorami programu „Moje  

Boisko-Orlik 2012” – przedstawicielami urzędów marszałkowskich, na którym ustalono 

harmonogram realizacji programu. 

• W dniu 14 maja br. Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki wziął udział  

w II Konwencie Marszałków Województw RP, który odbył się w hotelu Ossa koło Rawy 

Mazowieckiej.  

 Tematem przewodnim posiedzenia była szeroko rozumiana problematyka rolnictwa  

i ochrony środowiska. W trakcie obrad zostały poruszone najistotniejsze i najbardziej 

aktualne problemy, z jakimi muszą sobie radzić samorządy województw. Uczestnicy 

Konwentu mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie aktualnego stanu 

gospodarki regionów i kierunków jej rozwoju.  

 Podczas obrad Konwentu Minister Drzewiecki przedstawił realizację programu „Moje 

Boisko-Orlik 2012” .  

• Przeprowadzone zostały także spotkania konsultacyjne, w których uczestniczył Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski. Konsultacje  odbyły się  

w województwach: 

- świętokrzyskim - 6.03.2009 r. – przekonywano samorządowców z tego regionu do 

intensywniejszego włączenia się do budowy boisk z programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, 

- dolnośląskim - 19.03.2009 r. – podczas spotkania, w którym wzięli również udział  Piotr 

Borys Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Dariusz Kowalczyk Dyrektor 

Departamentu Spraw Społecznych, wręczono sprzęt sportowy przedstawicielom klubów 

sportowych z miejscowości w których w roku 2008 został wybudowany kompleks sportowy 

„Moje Boisko–Orlik 2012”.  W dalszej części odbyło się spotkanie się z przedstawicielami 

gmin, które realizują budowę „Orlików” w 2009 roku.  

-  łódzkim - 15.04.2009 r. – w spotkaniu uczestniczyli: Włodzimierz Fisiak Marszałek 

Województwa Łódzkiego, Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta 

Skierniewice Leszek Trębski jako współgospodarz. Spotkanie miało charakter warsztatów  

i poświęcone było aktualizacji mechanizmów i rozwiązań stosowanych przy wdrażaniu 
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programu budowy kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”. Omawiano 

założenia oraz przebieg wdrażania projektu rządowo-samorządowego w regionie łódzkim.  

Uczestnicy spotkania (ok. 80 beneficjentów programu z całego województwa) mieli 

możność zapoznania się ze szczegółami projektu, możliwościami realizacji oraz 

planowanymi kolejnymi przedsięwzięciami tego typu. Co ważne – kompleksy boisk 

sportowych mają służyć mieszkańcom i muszą być im dostępne w dni wolne od pracy, jako 

że ich ideą jest wychowywanie przez sport i aktywność fizyczną, a ta z kolei jest doskonałą 

formą rekreacji i wypoczynku. 

- warmińsko-mazurskim - 15.04.2009 r. – odbyło się spotkanie się z przedstawicielami tych 

gmin, które przygotowują się do inwestycji w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 

Spotkanie miało charakter roboczy.  

- lubuskim - 17.04.2009 r. – odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Wicemarszałek 

Tomasz Wontor. Omówione zostały m.in. nowe procedury przetargowe. W programie 

wizyty przewidziano zwiedzanie nowo otwartego boiska w Babimoście. 

 

UWAGA!  

Biorąc pod uwagę dynamikę realizacji programu „Moje Boisko-Orlik 2012”,  

w perspektywie czterech najbliższych  lat, przy wstępnym założeniu wybudowania 2012 

kompleksów boisk należy stwierdzić, że obecny stan realizacji  jest wielce obiecujący,  

co obrazuje poniższa rycina.  

 
Ryc.6. Zakładany postęp w realizacji kompleksów boisk, z uwzględnieniem 

proporcjonalnego podziału na lata 2008-2011 
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Z analizy przedłożonych danych wynika, że w stosunku do zakładanej liczby kompleksów 

boisk w liczbie 2012 do 2012 roku, przy dokonaniu proporcjonalnego podziału na 

poszczególne lata, w każdym roku powinno być realizowanych 503 boiska.  

Tymczasem, w ramach kontraktu wojewódzkiego z 2008 roku wykonano 566 kompleksów, co 

stanowi 28,13%, a po zsumowaniu lat 2008 (realizacja) i 2009 (plan) – 65,31%, przy upływie 

okresu realizacji Programu wynoszącym 50%. 

 

� Działania wspierające realizację programu: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, wspólnie z Beneficjentami Programu podjęło szereg działań 

wspierających jego realizację: 

 
⇒ Zakup sprzętu sportowego 

 
Realizując zadania programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowane ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na „rozwijanie sportu dzieci i młodzieży” 

udzielono wsparcia programu inwestycyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012” 

W 2008 roku, w ramach zadania „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego” zakupiono  

201 kompletów wysokiej, jakości sprzętu sportowego, który został przekazany dla nowo 

otwartych obiektów „Moje Boisko-Orlik 2012”. Przekazanie sprzętu nastąpiło poprzez 

Uczniowskie Kluby Sportowe wskazane przez Gminy, w których powstały nowe obiekty.  

 

Tab.4. Sprzęt ogólnorozwojowy przekazywany dla obiektów „Moje Boisko-Orlik 2012” 

w 2008 roku, w podziale na województwa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Województwo 
Liczba przekazanych 

kompletów sprzętu 

1. Dolnośląskie 21 

2. Kujawsko-Pomorskie 19 

3. Lubelskie 13 

4. Lubuskie 7 

5. Łódzkie 19 

6. Małopolskie 18 

7. Mazowieckie 8 

8. Podkarpackie 7 

9. Podlaskie 9 

10. Pomorskie 20 

11. Śląskie 12 

12. Świętokrzyskie 1 

13. Warmińsko - Mazurskie 17 

14. Wielkopolskie 14 

15. Zachodniopomorskie 16 

 Łącznie: 201 
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Komplet sprzętu, w cenie ok. 2.400 PLN (brutto), to:  

Piłki: do piłki siatkowej (4 szt.), piłki nożnej nr 4 i 5 (8 szt.), koszykówki nr 7 (4 szt.) oraz  

pachołki 27 cm (20 szt.), tyczki slalomowe (10 szt.), znaczniki/koszulki w 6 kolorach (60 szt.), 

siatki do piłek (3 szt.).  

Zadanie jest kontynuowane w 2009 roku.  

 

⇒ Projekt pilotażowy p.n. „Animator - Moje Boisko Orlik 2012”. 
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  w 2009 roku realizuje projekt pilotażowy p.n. „Animator - 

Moje Boisko-Orlik 2012”. Polega on na  udziale finansowym Ministerstwa  w pokryciu 

kosztów zatrudnienia „animatorów sportu” (instruktora / trenera / nauczyciela wychowania 

fizycznego), tzn. osób organizujących  i  prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na  

w/w obiektach. Zadanie skierowane jest do trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania 

fizycznego prowadzących zorganizowane systematyczne zajęcia na obiektach sportowych 

wybudowanych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012”. Projekt jest 

pilotażowo realizowany w 2009 r. na wszystkich oddanych do użytku obiektach „Orlik - 2012”, 

i będzie stopniowo rozszerzany w miarę uruchamiania kolejnych obiektów. W planie 

wydatków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2009, zaplanowano na realizację  

w/w projektu kwotę 4,2 mln złotych. Kwota ta może być zwiększona, jeżeli liczba oddanych do 

użytku obiektów będzie większa niż wstępnie zaplanowano.      

 Podstawowe założenia: 

1. Kwota dofinansowania ze środków MSiT: 1.000 PLN /na osobę / m-c, przez 9 miesięcy  

w roku (marzec – listopad); 

2. Kwota dofinansowania ze środków samorządowych: co najmniej 1.000 PLN /na osobę /  

m-c, przez co najmniej 9 miesięcy w roku; 

3. Ze środków MSiT dofinansowanie dla 1 osoby na każdym obiekcie; 

4. Koordynacja: ZG Szkolnego Związku Sportowego i Wojewódzkie Oddziały SZS; 

 

Samorząd  lokalny np. Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, itp. może zgłosić jedną osobę 

przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko-Orlik 2012”, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
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⇒ Ogólnopolski program  kształcenia kadr sportowych 

W Płocku ruszył największy w Europie projekt edukacyjny w zakresie kształcenia kadr 

sportowych finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 

25.094.230,00 zł. Jego liderem jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

Partnerami przedsięwzięcia są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademia Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Płockie.  

Program obejmuje studia podyplomowe „Menedżer sportu”, specjalistyczne kursy 

instruktorskie (I stopnia) oraz specjalistyczne kursy trenera II klasy. Zajęcia trwają średnio  

10 miesięcy i są prowadzone w trybie weekendowym. Rekrutację na kursy w I turze naborów 

przewiduje się w ramach następujących dyscyplin sportu: piłka nożna, piłka ręczna, piłka 

siatkowa, piłka koszykowa. Projekt zakończy się w 2014 roku. 

Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych realizowany będzie w pięciu 

Regionalnych Ośrodkach Szkoleniowych:  

� Płock (Polska centralna),  

� Kraków (południowy-wschód),  

� Wrocław (południowy-zachód),  

� Wałcz (północny-zachód),  

� Białystok (północny-wschód).  

Łącznie ze wszystkich typów kształcenia skorzysta ponad 5 tysięcy osób. 

Szczegółowe cele ogólnopolskiego programu kształcenia kadr sportowych to: 

• wdrożenie i realizacja jednolitego programu kształcenia kadry sportowej zgodnego ze 

standardami europejskimi w 5 Regionalnych Ośrodkach Szkoleniowych w Polsce, 

zapobiegającego sytuacji zróżnicowania kwalifikacji i umiejętności;  

• podwyższenie kwalifikacji i podniesienie poziomu kompetencji kadry sportowej 

poprzez otwarcie i realizację nowego kierunku menedżerskich studiów 

podyplomowych;  

• zwiększenie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym poprzez 

wdrożenie specjalistycznych kursów, których zakres przedmiotowy odzwierciedla 

zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zajmujących się sportem;  

• optymalizacja warunków organizacyjno-finansowych mających na celu rozwój kadr 

sportowych dla potrzeb programu rządowego „Moje Boisko-Orlik 2012” oraz 

wykształcenia kadr trenerskich przygotowujących zawodników do udziału w igrzyskach 

olimpijskich i zawodach mistrzowskich m.in. UEFA EURO 2012
TM

.  

Trwa rekrutacja w Białymstoku, Wałczu, Krakowie i we Wrocławiu.  



19 

 

⇒  "Akademia Orlika"  Szukamy Talentów  

 

W połowie 2009 roku uruchomiono  ogólnopolski program 

„Akademia Orlika” skierowany do dzieci w wieku od 6 do  

8 lat, którego celem jest odkrywanie piłkarskich talentów. 

Akademia Orlika stanowi część projektu „Moje Boisko-Orlik 

2012”.  Obok budowy boisk, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

stawia sobie za cel poprawę aktywnego trybu życia. 

Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie startujący program 

Akademia Orlika, którego głównym założeniem jest 

poszukiwanie i zachęcenie do uprawiania sportu 

utalentowanych ruchowo chłopców i dziewcząt w wieku  

6-8 lat. Organizatorem „Akademii Orlika” jest Bank Zachodni WBK, przy wsparciu 

Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy. 

Patronat nad całym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

W 2009 roku Akademia Orlika (w ramach pilotażu) zostanie uruchomiona w czterech 

województwach: mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim i pomorskim. 

Wszystkie przybyłe na piknik dzieci (zarówno chłopcy jak i dziewczynki) będą mogły wziąć 

udział w testach sprawnościowych. 300 najlepszych zostanie skierowanych do II etapu 

Akademii – czyli Wakacji z Orlikiem.  

Spośród nich, w każdym regionie, wyselekcjonowanych zostanie 30 najzdolniejszych 

zawodników, którzy trafią pod skrzydła Akademii Orlika. Po roku treningów pod okiem 

najlepszych instruktorów najbardziej utalentowani zostaną skierowani do zaprzyjaźnionych 

klubów piłkarskich. 

 

⇒ Szkolenie instruktorów przez Polski Związek Piłki Nożnej 

 Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał dofinansowanie z UEFA na przeszkolenie kadry 

szkoleniowej. Doświadczeni trenerzy będą prowadzili szkolenia we wszystkich 

województwach, wykorzystując przy tym obiekty powstałe w ramach programu „Orlik”.  

W opracowaniu jest program szkolenia. Każdy z trenerów stacjonujących na „Orliku” otrzyma 

opracowanie z podstawami szkolenia dzieci i młodzieży do lat 12. 
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⇒ Turnieje regionalne 

 
Na terenie całego kraju były organizowane ligi wojewódzkie i turnieje związane z realizacją 

Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 

Nie sposób wymienić wszystkie podjęte  inicjatywy. Dla przykładu wymieniamy dwie z nich: 

� Wielki finał Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika, który odbył się 16 czerwca br.  

w Baruchowie.  

 

Zwyciężyła w nim Szkoła Podstawowa  

nr 15 z Bydgoszczy. Do rozgrywek 

przystąpiło ponad 100 szkół z całego 

województwa kujawsko - pomorskiego. 

 

 

� I Finał „Orlik Cup” – rozgrywany w dniu 22 czerwca br. na boisku w pobliżu Stawów 

Jana w Łodzi. Turniej został zorganizowany z inicjatywy Departamentu Kultury 

Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przy współpracy  

z Łódzkim Związkiem Piłki Nożnej. Wojewódzki finał imprezy poprzedziły eliminacje, 

w których wzięło udział w sumie 101 drużyn z całego województwa. I Turniej Orlik Cup 

w województwie łódzkim wygrała drużyna ŁKS Łódź, miejsce drugie zajęli chłopcy  

z SMS Łódź, a trzecie zespół GKS Bełchatów. Wojewódzki finał I Turnieju Orlik Cup 

uroczyście otworzył Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki.                                                                                                    

 

Grze młodych piłkarzy przyglądali się 

między innymi marszałek województwa 

łódzkiego Włodzimierz Fisiak, dyrektor 

generalny Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi Sławomir 

Wasilczyk, dyrektor Wydziału Zarządzania 

Funduszami Europejskimi ŁUW  Tomasz 

Ciszewski, przedstawiciele lokalnych 

samorządów oraz rodzice.  

 

 



21 

 

� Udział przedstawicieli Rządu w ceremoniach otwarcia kompleksów „Orlik 2012” 

 

W znacznej liczbie ceremonii otwarcia kompleksów „Moje Boisko-Orlik 2012” brali udział 

przedstawiciele Rządu.  

 

 

Premier Donald Tusk uczestniczył w Śmiglu 

w województwie wielkopolskim w 

uroczystości otwarcia kolejnego obiektu 

sportowego zrealizowanego w ramach 

programu „Moje Boisko-Orlik 2012” 

2008-11-29 (zdj.arch. KPRM) 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste otwarcie  kompleksu boisk 

sportowych z programu  „Moje boisko-Orlik 

2012”  na Przylesiu w Lubinie przy Zespole  

Szkól  nr 2,  z udziałem wicepremiera Grzegorza 

Schetyny. 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość otwarcia „Orlika” przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie  

z udziałem Ministra Sportu i Turystyki 

Mirosława Drzewieckiego.  
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���� Korzyści wynikające z realizacji Programu: 

 

1.  Wygenerowanie środków finansowych w budżetach jednostek samorządów 

terytorialnych na rozwój infrastruktury sportowej. 

W edycji z 2008 roku  jednostki samorządu terytorialnego przeznaczyły na realizację 

Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” środki finansowe, w wysokości 568.167.227 zł.  

2. Tworzenie  nowych miejsc pracy. 

W ramach programu pilotażowego „Animator - Moje Boisko-Orlik 2012” do dnia  

dzisiejszego zatrudniono  390 osób.  

3. Rozwój infrastruktury sportowej w gminach i powiatach. 

4. Rozwój infrastruktury sportowej w szkołach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. 

5. Tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji . 

6. Stymulowanie  rozwoju lokalnych mikro- i małych przedsiębiorstw. 

7. Możliwość tworzenia konsorcjów firm związanych z realizacją Programu.  

8. Możliwość uzyskania dotacji na przygotowanie terenów inwestycyjnych.                         

W zależności od potrzeb mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na opracowanie 

koncepcji zagospodarowania terenu, opracowania kompleksowych badań 

geotechnicznych, studium wykonalności lub raportów o oddziaływaniu na środowisko 

naturalne. Takiego rodzaju wsparcie przewiduje działanie 6.2.2 programu 

„Innowacyjna gospodarka”.  

 

 


