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I. Dane identyfikacyjne 
Śląska Federacja Sportu w Katowicach1, ul. T. Kościuszki 191, 40-525 Katowice 

 

Pan Krzysztof Koniusz, Prezes Federacji od kwietnia 2014 r.  

 

Wykorzystanie środków finansowych na realizację zadań strategicznych.  

Efekty przeprowadzonych działań/zrealizowanych zadań.  

Bezpieczeństwo uczestników imprez/wydarzeń zorganizowanych na podstawie 
wymaganych zezwoleń. 

 

Lata 2016 – 2020. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

 

1. Kinga Kołodziejczyk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/117/2022 z 18 stycznia 2022 r.  

 (akta kontroli str.1-1) 

 

 
1 Dalej „Federacja”. 

2 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie realizację przez Federację założeń „Strategii Rozwoju Sportu 

w Województwie Śląskim do roku 20204. 

Federacja wykorzystała otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego5 środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem, na realizacje zadań 
wynikających ze Strategii, dotyczących przeprowadzenia szkoleń Kadr 
Wojewódzkich Młodzików oraz organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży6 

w sportach letnich i  prawidłowo je rozliczyła. Efekty zrealizowanych zadań były 
zgodne z  założeniami Strategii oraz z Ofertami Realizacji Zadania Publicznego7 
składanymi przez Federację w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez 

Marszałka Województwa Śląskiego8 na realizację zadań publicznych województwa 
w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Wykorzystanie środków finansowych na realizację 
zadań strategicznych 

W Statucie Federacji z dnia 4 lutego 2015 r. określono następujące działania: 

1. Popularyzacja, upowszechnianie i rozwój sportu, w szczególności w obszarze 
środowiska dziecięco-młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych. 

2. Realizacja zadań zleconych Federacji przez ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej i sportu, bądź jego następcę prawnego, w zakresie 
specjalistycznego szkolenia, utalentowanych sportowo, dzieci i młodzieży oraz 

współzawodnictwa w  systemie sportu młodzieżowego oraz sportu osób 
niepełnosprawnych.  

3.  Obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowa zadań zleconych  przez 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie sportu, dotyczących 
współzawodnictwa sportowego oraz szkolenia i doszkalania kadry trenersko-
instruktorskiej i sędziowskiej, realizowanych przez Wojewódzkie (Okręgowe)  

Związki Sportowe oraz sportu osób niepełnosprawnych. 

4. Realizacja i obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowa zadań zleconych 
przez polskie związki sportowe oraz inne organizacje, w tym współpraca przy 

realizacji zadań zleconych Wojewódzkim (Okręgowym) Związkom Sportowym. 

5. Organizowanie imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim 

i  regionalnym, w tym w szczególności OOM. 

(akta kontroli str. 3-14) 

W okresie objętym kontrolą Federacja zawarła 27 umów o łącznej wartości 

28 502,1 tys. zł (w tym: osiem z Ministerstwem Sportu o łącznej wartości 

 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej „Strategia”. 

5 Dalej „Urząd Marszałkowski” lub „Urząd”. 

6 Dalej „OOM” lub „Olimpiada”. 

7 Dalej „oferta”. 
8 Dalej „Marszałek”. 

9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Oce n a czą stkowa  
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

UZASADNIENIE 

OCENY OGÓLNEJ 
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20 574,1 tys. zł, 17 z  Urzędem Marszałkowskim o łącznej wartości 7 538 tys. zł oraz 
dwie z Fundacją Lotto o łącznej wartości 390 tys. zł), z czego:  

− sześć w 2016 r. na łączną kwotę 3 639 tys. zł (dwie z Ministerstwem Sportu 
i  Turystyki o łącznej wartości 2 481 tys. zł, cztery z Urzędem Marszałkowskim 
o  łącznej wartości 1 158 tys. zł),   

− cztery w 2017 r. na łączną kwotę 4 037,7 tys. zł (jedną z Ministerstwem Sportu 
i  Turystyki o wartości 3 022,7 tys. zł, trzy z Urzędem Marszałkowskim o łącznej 

wartości 1 015 tys. zł), 

− siedem w 2018 r. na łączną kwotę 8 579,3 tys. zł (dwie z Ministerstwem Sportu 
i  Turystyki o łącznej wartości 6 399,3 tys. zł, cztery z Urzędem Marszałkowskim 

o  łącznej wartości 1 930 tys. zł, jedna z Fundacją Lotto o wartości 250 tys. zł), 

− cztery w 2019 r. na łączną kwotę 4 911,3 tys. zł  (jedną z Ministerstwem Sportu 

i  Turystyki o wartości 3 526,3 tys. zł, trzy z Urzędem Marszałkowskim o łącznej 
wartości 1 385 tys. zł), 

− sześć w 2020 r. na łączną kwotę 7 334,8 tys. zł (dwie z Ministerstwem Sportu 

o  łącznej wartości 5 144,8 tys. zł, trzy z Urzędem Marszałkowskim o łącznej 
wartości 2 050 tys. zł, jedna z Fundacją Lotto o wartości 140 tys. zł). 

Środki otrzymane na podstawie umów wykorzystane zostały na dofinansowanie 
realizowanych przez Federację zadań w zakresie m.in.:  

− szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików w różnych dyscyplinach sportowych,  

− udziału w Finałach Mistrzostw Polski oraz Finałach OOM zawodników 
reprezentujących województwo śląskie,  

− Projektu Junior Sport10,   

− wyłonienia organizatora oraz organizacji wojewódzkich kursokonferencji 
szkoleniowych dot. współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa 
sportowego i analizy wyników sportowych, zakup specjalistycznego sprzętu 
sportowego i szkoleniowego niezbędnego do organizacji XXIV (w 2018 r.) i XXVI 

(w 2020 r.) OOM (odpowiednio) w sportach letnich i zimowych. 

Efekty zrealizowanych zadań zostały opisane w drugim obszarze wystąpienia 

pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 23-25,26-57) 

Wykorzystanie środków zostało sprawdzone na podstawie szczegółowego  

badania pięciu umów dotacyjnych11, zawartych pomiędzy Federacją a Urzędem 

 
10 Ideą projektu „Junior Sport” było  organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV -VI szkół podstawowych. Program powstał 
w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dz ieci i młodzieży 
w Polsce. Możemy tego dokonać poprzez szereg działań, mających przede wszystkim zapoznać dzieci 
i młodzież z różnymi dyscyplinami sportu, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać 
alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach wf. 
Z założeń Programu wynikało, że oferta dyscyplin sportowych powinna uwzględniać regionalne i lokalne tradycje 
oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem było również, aby realizowane zajęcia  
odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, 
zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej zgodnie 
z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami. 
11 Doboru próby dokonano w sposób celowy – do badania wybrano umowy zawarte z Urzędem Marszałkowskim 
o największej wartości – po jednej z każdego roku objętego kontrolą. 1. Umowa nr 267/GP/2016 dot.  Szkolen ia 
Kadry Wojewódzkiej Młodzików w 2016 r. o wartości 750 tys. zł, 2. Umowa nr 147/GP/2017 dot. Szkolenia Kadry 
Wojewódzkiej Młodzików w 2017 r. o wartości 700 tys. zł, 3. Umowa nr 1085/GP/2018 dot. organizacji 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2018 r. o wartości 870 tys. zł, 4. Umowa 
nr 479/GP/2019 dot. Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików w 2019 r. o wartości 1 0 0 0 t ys.  z ł,  5 .  Umo wa  
nr 570/SP/2020 dot. Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików w 2020 r. o wartości 1000 tys. zł, 
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Marszałkowskim (co stanowiło 18,5% wszystkich umów o  dofinansowanie) 
o łącznej wartości 4 300 tys. zł (co stanowiło 15,1% otrzymanych środków 

finansowych). 

W trakcie niniejszej kontroli przeanalizowano faktury opłacone w ramach 
realizowanych w latach 2016–2020 zadań finansowanych ze środków Marszałka 

Województwa Śląskiego przez Federację na łączną kwotę 894,98 tys. zł, w tym: 

- z 2016 r. 10 faktur o łącznej wartości 32,35 tys. zł; 

- z 2017 r. 11 faktur o łącznej wartości 189,76 tys. zł; 

- z 2018 r. 11 faktur o łącznej wartości 291,80 tys. zł; 

- z 2019 r. 11 faktur o łącznej wartości 206,32 tys. zł; 

- z 2020 r. 11 faktur o łącznej wartości 174,60 tys. zł. 

Zbadane wydatki z lat 2016-2017 oraz 2019-2020 dotyczyły: pokrycia kosztów 
wyżywienia i zakwaterowania, zakupu sprzętu sportowego, wynajmu obiektów 

i sprzętu, obsługi technicznej i finansowej, zakupu materiałów biurowych 
i kserograficznych, zakupu kurtek zimowych (w 2019 i 2020 r.) oraz wynagrodzeń 
trenerów. Natomiast z 2018 r. w ramach organizacji OOM poddane analizie wydatki 

dotyczyły: pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania, wynajmu obiektów 
i sprzętu, transportu sprzętu i osób, obsługi technicznej i finansowej, ubezpieczenia 
sprzętu i zawodników, zakupu nagród rzeczowych i gadżetów dla uczestników, 

zakupu pucharów, medali, dyplomów,  usług wydawniczych i poligraficznych, 
zakupu urządzeń, sprzętu i materiałów niezbędnych do organizacji i realizacji 
zawodów, przygotowanie ceremonii otwarcia i zamknięcia OOM w sportach letnich 

(akta kontroli str. 1012-1023) 

Federacja posiadała konto bankowe służące do obsługi zadań zleconych przez 

Urząd Marszałkowski. Dla każdego przedsięwzięcia finansowanego ze środków 
Marszałka prowadzony był odrębny rachunek bankowy oraz ewidencja finansowo-
księgowa. Federacja uwzględniała przyznane jej przez Marszałka dotacje w swoich 

planach finansowych. Środki finansowe były wypłacane Federacji w dwóch 
transzach, przy czym druga była wypłacana po rozliczeniu środków przekazanych 
w ramach pierwszej. 

Federacja, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z  § 4 umów dotacyjnych12, 
zachowała procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego 13.  
W pozostałej części realizacja zadań finansowana była ze środków przekazanych 

Federacji przez Ministra właściwego ds. sportu: 200 tys. zł (21,05% kosztów 
całkowitych) w 2016 r., 200 tys. zł (26,31% kosztów całkowitych) w 2017 r., 

398,3 tys. zł (31,9% kosztów całkowitych) w 2018 r., 400 tys. zł (28,57% kosztów 
całkowitych) w 2019 r. i 911,6 tys. zł (47,69% kosztów całkowitych) w 2020 r. 

(akta kontroli str. 56-112,122-123,222-389,1000-1011) 

Środki na realizację przedsięwzięć zostały wykorzystane zgodnie ze składanymi 
przez Federację ofertami, w ramach ogłaszanych przez Zarząd Województwa 
Śląskiego otwartych konkursów na zadania publiczne Województwa Śląskiego 

w  dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego, w tym m.in. na: 

- koszty merytoryczne, tj.: zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem obiektów 
i  sprzętu, wynagrodzenie szkoleniowców, zakup paliwa, zakup sprzętu sportowego 

 
12 Umowy dotyczyły szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w latach 2016 – 2017 oraz 2019 – 2020 
i organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2018 r.  

13 Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego wynosił: nie więcej niż: 78,95% w 2016 r., 73,68% 
w 2017 r., 68,09 % w 2018 r., 71,43% w 2019 r. i 52,31 % w 2020 r. 
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oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania, transport sprzętu i osób oraz 
obsługę techniczną zadania, 

- koszty obsługi zadania publicznego, tj.: koszty administracyjne, obsługa finansowa, 
opłaty telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe/bankowe, materiały biurowe 
i  kserograficzne. 

Ponadto w trakcie organizacji zadania polegającego na organizacji OOM w sportach 
letnich w 2018 r. poniesiono dodatkowe koszty m.in. na: 

- służbowe podróże krajowe – 2,8 tys. zł;  

- obsługę: medyczną, techniczną i sędziowską – 127,12 tys. zł; 

- ubezpieczenie zawodników i sprzętu – 9,72 tys. zł; 

- nagrody rzeczowe, gadżety dla uczestników 230,87 tys. zł; 

- puchary, medale, dyplomy – 32,24 tys. zł; 

- usługi wydawnicze i poligraficzne – 88,28 tys. zł; 

- leki, podstawowe zabezpieczenie zawodników – 516,5 zł; 

- zakup urządzeń, sprzętu i materiałów niezbędnych do organizacji i realizacji 
zawodów – 109,61 tys. zł; 

- przygotowanie ceremonii otwarcia i zamknięcia Olimpiady (spiker, tablice, występy 
zespołów, przygotowanie sceny) – 89,77 tys. zł. 

Zakupiony sprzęt sportowy oraz odzież zostały przekazane związkom sportowym , 

których zawodnicy brali udział w OOM w sportach letnich. . 

(akta kontroli str. 124-221,390-410,917-998) 

W celu realizacji zleconych przez Urząd Marszałkowski zadań, Federacja 

dokonywała zamówień o wartości nie przekraczających 30 tys. euro na podstawie 
badania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z opracowanym na 

potrzeby Federacji Regulaminem w zakresie wydawania środków publicznych na 
zakup towarów i usług nieprzekraczających 30 tys. euro. W umowach dotacyjnych 
brak było wymogu odnoszącego się do sposobu wydawania środków na 

zamówienia o wartości niższej od progowej, wymienionej w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych14. Pomimo braku takich  
zapisów w umowach dotacyjnych Federacja dokonywała zakupów po uprzednim 

przeanalizowaniu rynkowych ofert  (tzn. przeprowadzeniu badania rynku). Badanie 
rynku było przeprowadzane m.in. w zakresie zakupów związanych z organizacją 
OOM w sportach letnich w 2018 r. (w tym zakupu: nagród dla uczestników 

ww. zawodów, koszulek T-Shirt z logiem olimpiady, parasoli, ręczników, gadżetów, 
statuetek, medali), jak również zakupów związanych z podstawową działalnością 

bądź dla uczestników procesu szkolenia sportowego (tzn. zakupu: sprzętu 
sportowego dla narciarstwa biegowego, dresów sportowych i kurtek zimowych dla 
reprezentantów Województwa Śląskiego, tablic dotykowych systemu pływackiego 

pomiaru czasu, itp.). Ponadto Federacja w ramach organizacji OOM w 2018 r. 
w sportach letnich przeprowadziła negocjacje cenowe dotyczące wynajęcia 
Stadionu Śląskiego. 

 (akta kontroli str. 465-552,914-916) 

Otrzymane przez Federację środki na realizację przedsięwzięć zostały rozliczone 
w  terminach i na zasadach określonych w umowach dotacyjnych: 

− w 2016 r. według wzoru rozliczenia przyznanej dotacji,  stanowiącego załącznik 
nr 3 do umowy dotacyjnej; 

 
14 Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. 
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− w latach 2017 – 2019 wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do 
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 17 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań15; 

− w 2020 r. sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonania zadania 

publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 

2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań16. 

Federacja składała sprawozdania częściowe i końcowe z realizacji każdego  

ze zleconych zadań, zgodnie z §10 ust. 1 i 2 umów dotacyjnych. 

(akta kontroli str. 58-112,806-913,1000-1011) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Federację przyznanych środków na 

organizację imprez/wydarzeń w latach 2016 – 2020 w zakresie objętym niniejszą 
kontrolą. Federacja wykorzystała środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem, 
terminowo i zgodnie z wymogami umowy o  dofinansowanie dokonała ich 

rozliczenia. Zakupy niezbędnych do realizacji zadań usług i sprzętu były 
dokonywane po wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie przeprowadzonych 
badań rynku. Rozliczenia dotacji prowadzone były na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych.  

2. Efekty przeprowadzonych działań/zrealizowanych 

zadań 

Efekty zrealizowanych przez Federację zadań wpisywały się w jeden z celów 
Strategii, którym było zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług sportowych. 

Federacja w okresie objętym kontrolą zrealizowała następujące działania, mające 
doprowadzić do realizacji powyższego celu m.in. poprzez: 

− popularyzację, upowszechnianie i rozwój sportu, w szczególności w  obszarze 

środowiska dziecięco-młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych;  

− specjalistyczne szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanych sportowo; 

− współzawodnictwo w systemie sportu młodzieżowego oraz sportu osób 
niepełnosprawnych;  

− szkolenia i doszkalania kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej, 
realizowanych przez Wojewódzkie (Okręgowe) Związki Sportowe oraz sportu osób 
niepełnosprawnych; 

− realizację i obsługę zadań zleconych przez polskie związki sportowe oraz 
organizowanie imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim 
i  regionalnym, w tym w szczególności OOM; 

− wspieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; 

− promowanie „czystego sportu” oraz edukacji. 

Powyższe działania były zgodne z założeniami statutowymi Federacji. 

 
15  Dz. U. z 2016 r., poz. 1300. 

16 Dz. U. z 2018 r., poz. 2057. 
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Cele i rezultaty podejmowanych przez Federację działań zostały ocenione na 
podstawie badania dokumentacji dotyczącej wykorzystania dotacji otrzymanych 

w wyniku zawarcia pięciu umów dotacyjnych17 w latach 2016 - 2020.  

W latach 2016–2017 oraz 2019-2020 celem określonych w ofertach konkursowych 
zadań pod nazwą „Szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików” było: 

− sprawdzenie poziomu wyszkolenia zawodników; 

− opracowanie wskazówek dla trenerów prowadzących szkolenie w macierzystych 

klubach sportowych; 

− przygotowanie zawodników do startu w głównych imprezach wojewódzkich 
i  centralnych dla tej kategorii wiekowej poprzez udział w konsultacjach 

i  zgrupowaniach; 

− podniesienie poziomu ogólnej sprawności sportowej; 

− wychowanie dla potrzeb kultury fizycznej, szlachetnej rywalizacji i szacunku dla 
przeciwnika. 

Zakładane cele zostały zrealizowane poprzez: 

- przygotowanie dokumentacji programowo - szkoleniowej Kadry Wojewódzkiej 
Młodzików18; 

- przeprowadzenie akcji szkoleniowych w liczbie:  245 w 2016 r., 246 w 2017 r., 
268 w 2019 r. i 230 w 2020 r.19; 

− przeprowadzenie 133 konsultacji szkoleniowych i startowych w 2016 r.; 

− organizację 112 zgrupowań szkoleniowych w 2016 r.  

Szkolenie młodzików było realizowane w następujących dyscyplinach sportowych: 
akrobatyka sportowa, badminton baseball, biathlon boks, brydż sportowy, curling, 

gimnastyka, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajak - polo, 
kajakarstwo, karate, kickboxing, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekka atletyka,  

łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój 
nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka wodna, pływanie, 
podnoszenie ciężarów, rugby, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, 

strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, teakwondo ITF, teakwondo olimpijskie, 
tenis, tenis stołowy , triathlon, zapasy, żeglarstwo oraz inne sporty, które biorą udział 
w ogólnopolskim współzawodnictwie młodzieży. 

(akta kontroli str. 805d, 824b, 849-849b, 863-863b, 890-890d, 917-951,970-
998,1024-1026) 

Celem zorganizowanej w 2018 r. Olimpiady w sportach letnich było: 

− promowanie i propagowanie sportu, nurtu olimpijskiego i szeroko pojętej kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 

− osiągnięcie jak najlepszych wyników sportowych i wysokich miejsc Województwa 
Śląskiego w klasyfikacji ogólnopolskiej we współzawodnictwie sportowym dzieci  
i  młodzieży oraz wypromowanie Województwa Śląskiego jako przyjaznego dla 

sportu i różnych dziedzin społeczno- kulturalnych. 

 (akta kontroli str. 951-969) 

 

 
17 Doboru próby dokonano w sposób celowy – do badania wybrano umowy zawarte z Urzędem Marszałkowskim 
o największej wartości – po jednej z każdego roku objętego kontrolą. 
18 Dalej „KWM”. 

19 W 2020 r. liczba akcji szkoleniowych  była mniejsza ze względu na sytuację epidemiczną związaną 
z koronawirusem COVID 19. 
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Efektem przeprowadzonych szkoleń KWM było: 

− podniesienie ogólnej sprawności młodych zawodników; 

− przygotowanie motoryczne i psychofizyczne zawodników z  ukierunkowaniem na 
dany daną dyscyplinę sportu oraz wyselekcjonowanie najlepszych zawodników do 

następnej kategorii wiekowej (junior młodszy); 

− osiągnięcie jak najlepszych wyników w sportach indywidualnych oraz w grach 
zespołowych na imprezach regionalnych i ogólnopolskich dla tej kategorii wiekowej.  

 (akta kontroli str. 917-951,970-998) 

Efekty zrealizowanych przedsięwzięć były zgodne z założeniami oferty konkursowej  
oraz Strategii. Reprezentacje Województwa Śląskiego w ogólnopolskim 

współzawodnictwie dzieci i młodzieży zajmowały: 

− III miejsce w 2016 r. we wszystkich kategoriach wiekowych20 (uwzględniono: 

starty w 63 dyscyplinach sportowych, wyniki z 43 okręgowych związków i klubów 
wiodących/członków Federacji oraz osiągnięcia 387 klubów sportowych)21; 

− III miejsce w 2017 r. we wszystkich kategoriach wiekowych (uwzględniono:  

starty w 63 dyscyplinach sportowych, wyniki z 45 okręgowych związków i klubów 
wiodących/członków Federacji oraz osiągnięcia 387 klubów sportowych)22; 

− podczas OOM w sportach letnich „Śląskie 2018” Województwo śląskie 
uplasowało się na V miejscu w klasyfikacji generalnej23; 

− III miejsce w 2019 r. we wszystkich kategoriach wiekowych (uwzględniono: starty  

w 65 dyscyplinach sportowych województwa, 45 okręgowych związków i klubów 
wiodących/członków Federacji oraz osiągnięcia 465 klubów sportowych)24; 

 
20 Kategorie wiekowe. Których prowadzona była klasyfikacja w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży: młodzież (MMP), junior (MPJ), junior młodszy (MPJM) i Młodzik.   

21 Najwyższe miejsca w 2016 r. w klasyfikacji ogólnopolskiej reprezentanci Województwa Śląskiego zajęli 
w następujących dyscyplinach sportowych: zapasy kobiet – II, triathlon – I, tenis – II, taekwondo ITF – II, 
szermierka I, szachy – I, snowboard – III, sporty saneczkowe – III, skoki do wody – III, siatkówka plażowa kobiet 
– I, siatkówka kobiet III i mężczyzn – I, piłka ręczna kobiet III, narciarstwo alpejskie – II, narciarstwo klasyczne –  
II, łucznictwo – I, lekka atletyka – III, karate fudokan – I, kajak polo – III, judo kobiet – II i mężczyzn – I, hokej n a  
trawie kobiet – I i mężczyzn – III, hokej na lodzie – I, gimnastyka sportowa – III, curling – II, brydż sportowy – III ,  
biathlon – III, baseball – II i badminton – II. 
22 Najwyższe miejsca w 2017 r. w klasyfikacji ogólnopolskiej reprezentanci Województwa Śląskiego zajęli 
w następujących dyscyplinach sportowych: zapasy klasyczne – III, zapasy kobiet – III, tenis – III, taekwondo ITF 
– II, szermierka I, szachy – I, snowboard – II, sporty saneczkowe – III, skoki do wody – III ,  p i łka  wo d na  –  I I I ,  
siatkówka plażowa kobiet – I, siatkówka kobiet i mężczyzn – I, piłka ręczna kobiet III, narciarstwo alpejskie –  I I ,  
narciarstwo klasyczne – I, łucznictwo – II, lekka atletyka – III, kręglarstwo – III, kajak polo – II, judo kobiet 
i mężczyzn – I, hokej na trawie kobiet i mężczyzn – II, hokej na lodzie – I, gimnastyka sportowa – III, curling – II ,  
biathlon – III, baseball – I i badminton – II. Ponadto w ramach udziału w OOM re p re ze n ta nci Wo je wó d ztwa  
Śląskiego zostali sklasyfikowani na: II miejscu w sportach zimowych („Małopolska 2017”), I miejscu w sp o rta ch  
halowych („Lubuskie 2017”) oraz w IV miejscu sportach letnich („Mazowsze 2017„). 
23 W OOM organizowanych prze Federację udział wzięło 4685 zawodników i zawodniczek z 1 2 2 2 k lu b ó w ze  
wszystkich województw w 32 dyscyplinach sportowych.  

24 Najwyższe miejsca w 2019 r. w klasyfikacji ogólnopolskiej reprezentanci Województwa Śląskiego zajęli 
w następujących dyscyplinach sportowych: wspinaczka sportowa – I, zapasy kobiet – II, tenis stołowy – II, te n is  
– III, taekwondo – II, szermierka I, szachy – I, sporty saneczkowe – III, skoki do wody – III, pływanie – III, 
siatkówka plażowa kobiet - III i mężczyzn – II, siatkówka mężczyzn – I, piłka ręczna kobiet III, narciarstwo 
alpejskie – III, narciarstwo klasyczne – II, snowboard – III, łucznictwo – I, kręglarstwo – III, kajak polo – III, ju-jitsu 
– I, judo kobiet – II i mężczyzn – III, hokej na trawie kobiet II, hokej na lodzie – I, golf – II, gimnastyka sportowa – 
III, curling – I, biathlon – III, baseball – I i badminton – II. Ponadto w ramach u d ziału  w OOM re p re ze n ta nci 
Województwa Śląskiego zostali sklasyfikowani na: II  miejscu  w sportach zimowych („Małopolska 2019”), 
III miejscu w sportach halowych („Świętokrzyskie 2019”) i IV miejscu  w sportach letnich („Lubuskie 2019).  
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− III miejsca w 2020 r. w kategoriach wiekowych młodzieżowiec i junior oraz 
II miejsca w kategoriach wiekowych junior młodszy i młodzik (uwzględniono: starty 

w 69 dyscyplinach sportowych oraz osiągnięcia 220 klubów sportowych)25. 
(akta kontroli str. 1027-1259) 

W okresie objętym kontrolą Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

przeprowadził w Federacji trzy kontrole (w 2016 r.,  2019 r. i 2021 r.) dotyczące 
wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego – 

w żadnym z powyższych postępowań kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 222-389) 

Federacja nie zlecała podmiotom zewnętrznym realizacji zadań dofinansowanych 

przez Marszałka. Nadzór nad realizacją przedsięwzięć polegał na przeprowadzaniu 
przez pracowników Federacji wizytacji zgrupowań sportowych. Podczas wizytacji 
sprawdzano m.in. dokumentację (listy uczestników, badania lekarskie zawodników, 

licencje zawodników, programy szkolenia, dzienniki zajęć, ubezpieczenie), warunki 
mieszkaniowe, żywieniowe, warunki, w jakich odbywały się zajęcia, dokonywano 
również obserwacji zajęć pod kątem realizacji programu szkolenia.  

(akta kontroli str. 411-464,999) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK ocenia pozytywnie efekty zorganizowanych przez Federację wydarzeń. 
W  wyniku przeprowadzenia szkoleń wojewódzkiej kadry młodzików oraz organizac ji 

OOM w sportach letnich osiągnięto efekty określone w Strategii oraz w ofertach 
konkursowych. Charakter zrealizowanych zadań odpowiadał założeniom Strategii. 
Federacja na bieżąco nadzorowała realizowane działania. 

3. Bezpieczeństwo uczestników imprez/wydarzeń 
zorganizowanych na podstawie wymaganych zezwoleń . 

 

Federacja w latach 2016 – 2020 nie organizowała imprez o charakterze masowym. 
Organizowana w 2018 r. OOM w sportach letnich zgodnie z art. 3 ust. 1 litera c 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych26 nie była 
imprezą o charakterze masowym. Ponadto zawody w poszczególnych dyscyplinach 
sportowych w ramach OOM były przeprowadzane na kilkunastu obiektach 

sportowych i żadna z tych imprez nie wypełniała przesłanek kwalifikujących ją do 
imprezy masowej.  

(akta kontroli str. 119,120-121) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z brakiem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag 

ani wniosków pokontrolnych. 

 
25 Najwyższe miejsca w 2020 r. w klasyfikacji ogólnopolskiej reprezentanci Województwa Śląskiego zajęli 
w następujących dyscyplinach sportowych: koszykówka mężczyzn – III, narciarstwo alpejskie – I i II (Mistrzostwa 
Polski Juniorów), narciarstwo klasyczne – I, snowboard – III, hokej na lodzie – I, curling – I, biathlon – I I  i  sko k i 
narciarskie - II. Ponadto w ramach udziału w OOM reprezentanci Województwa Śląskiego zostali sklasyfikowani 
na II miejscu  w sportach zimowych („Śląskie 2020”). 

26 Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.  

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 

z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.  

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.  

 

Katowice dnia 6 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

Kontroler 

Kinga Kołodziejczyk 

Inspektor kontroli państwowej 
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