
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 23. posiedzeniu Senatu 
w dniu 13 grudnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy 

Szanowna Pani Minister! 
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w exposé w dniu 23 listopada 2007 r. przedstawił program „Moje 

Boisko - Orlik 2012”, który został przygotowany przez ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego. 
Inicjatywa zrodziła się z potrzeby określenia i wdrożenia jasnej i klarownej polityki rozbudowy infrastruktury 
sportowej. Głównym celem było stworzenie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym, szat-
niami oraz oświetleniem. Obiekty miały być ogólnodostępne i bezpłatne. Program jest realizowany na terenie 
każdej gminy naszego kraju. Głównym założeniem projektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży aktyw-
nego uprawiania sportu bez względu na sytuację ekonomiczną. 

Realizacja planu w zakresie budowania wymienionych obiektów nie budzi zastrzeżeń, inaczej jednak wy-
gląda sprawa ich eksploatowania. W wielu gminach orliki są dostępne tylko w czasie zajęć lekcyjnych, co nie 
jest zgodne z założeniami planu. Dzieci i młodzież nie mogą z nich korzystać w czasie wolnym od szkoły. 
Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak środków na zapewnienie oświetlenia czy animatora. 
W ramach realizowanego programu zarządcy orlików otrzymują maksymalnie 1000 zł brutto miesięcznie na 
zatrudnienie animatora. Biorąc pod uwagę to, iż zgodnie z przeznaczeniem tych obiektów powinny być one 
dostępne przede wszystkim po zajęciach lekcyjnych, to jest w tygodniu i w weekendy, oraz powinny być 
bezpłatne, te środki są znikome. Ponadto koszty oświetlenia, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, sta-
nowią bardzo duże obciążenie i powód, dla którego plan, pomimo bardzo dużych nakładów, nie spełnia ocze-
kiwań. Poza tym należy zaznaczyć, że samorządy bardzo często nadużywają przysługującego im prawa do 
zamknięcia obiektu, bez informowania Ministerstwa Sportu i Turystyki, w razie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, kierując się względami finansowymi. 

W związku z opisaną sytuacją zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy zostały podjęte działania 
zmierzające do podwyższenia efektywności eksploatacji inwestycji w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 
2012”. 

Z poważaniem 
Andrzej Person 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




