
Raport
z badania jakościowego i ilościowego, dotyczącego potencjału 
rozwoju programów miękkich na infrastrukturze sportowej 
powstałej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Autorki: zespół Projektu Społecznego 2012 (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), 
Aleksandra Gołdys, Maria Rogaczewska, Maria Szymborska, dr Renata Włoch
Na podstawie danych zebranych przez firmę Eu-Consult
Badanie zrealizowane w listopadzie i grudniu 2011 roku
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki



Projekt społeczny 2012 jest inicjatywą Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
finansowaną z grantu przyznanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.



s. 4
s. 6
s. 8
s. 14
s. 19
s. 24
s. 32

1. Wstęp/cele/kontekst badania 
2. Metodologia
3. Orlik a zmiana społeczna
4. Orlik a społeczność lokalna
5. Orlik a rozwój sportu powszechnego
6. Zarządzanie
7. Rekomendacje

SPIS TREŚCI



4

Wstęp / Cele / Kontekst Badania

Poniższy raport zawiera najważniejsze wnioski z badań ilościowych 
i jakościowych, prowadzonych przez dwa ostatnie miesiące 2011 roku w 120 
polskich gminach, w których powstały boiska w ramach rządowego programu 
„Moje boisko Orlik 2012”. Głównym celem tych badań było odtworzenie nie 
tylko sportowych, ale także społecznych i ekonomicznych warunków 
funkcjonowania boisk oraz pracy animatorów. Dla naszego podejścia 
badawczego kluczowa była obserwacja boisk jako elementu życia 
społecznego w danej lokalizacji, w kontekście polityki sportowej samorządu 
oraz postaw i nawyków dotyczących ruchu i sportu wśród mieszkańców. 

Badania omówione w niniejszym raporcie były kontynuacją innowacyjnego 
badania z 2009 roku, w którym zespół Projektu Społecznego 2012 zrealizował 
20 pogłębionych studiów przypadków Orlików z różnych miejsc Polski. 
Zwróciły one uwagę na społeczne znaczenie boisk, które dotąd traktowano 
jednowymiarowo, głównie jako obiekty służące treningom piłkarskim dla 
dzieci i młodzieży. W ramach kolejnej odsłony badań nad Orlikami staraliśmy 
się poznać najbardziej efektywne kierunki rozwoju boisk Orlik oraz niezbędne 
programy wsparcia. Horyzont myślenia o rozwoju sportu w Polsce często 
kończy się na wybudowaniu infrastruktury, tymczasem jest to wprawdzie 
fundamentalny, ale zaledwie wstępny etap stymulowania rozwoju sportu 
powszechnego. Ogólnopolski zasięg programu Orlik daje możliwość 
implementacji zarówno zestandaryzowanych programów rozwoju sportu 
powszechnego, wypracowanych w podobnych typach lokalizacji, jak też 
programów unikalnych, elastycznie dostosowanych do różnorodnych 
warunków gmin polskich. Dlatego też badania zawierały element diagnozy 
potrzeb osób korzystających z Orlików. Ważne było oddanie głosu samym 
użytkownikom, osobom zarządzającym i animatorom, czyli gospodarzom 
boisk. To oni najlepiej wiedzą, jaką rolę pełnią one w lokalnej społeczności, 
znają ich problemy, ale też tkwiący w nich potencjał.

Badania przyniosły wiedzę nie tylko o samych Orlikach, ale i o całym 
kontekście, w jakim działają: odsłoniły podejście samorządów do sportu; 
pokazały wpływ stylu zarządzania i komunikacji charakteryzującego 
poszczególne gminy na planowanie działań sportowych; uwypukliły relacje 
między poszczególnymi aktorami; pozwoliły lepiej zrozumieć mentalne 
blokady dotyczące sportu funkcjonujące w głowach dorosłych Polaków.
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Najbardziej interesującym dla nas zagadnieniem badawczym była zmiana 
wywołana przez program „Moje Boisko – Orlik 2012”. Chcieliśmy zrozumieć, 
co Orliki zmieniły w społecznościach lokalnych. Interesowało nas, czy 
społeczności  te  zaczęły postrzegać boiska jako dobro społeczne, wspólne 
i publiczne, dlatego też szukaliśmy przejawów włączania obywateli w decyzje 
dotyczące użytkowania Orlika. Przyglądaliśmy się sposobom wykorzystywania 
Orlików przez różne grupy społeczne, starając się zdiagnozować przyczyny 
nieobecności takich grup jak kobiety, osoby niepełnosprawne i seniorzy. 
Analizowaliśmy stopień zrozumienia idei sportu powszechnego wśród przed-
stawicieli samorządu, odpowiedzialnych za podejmowanie lokalnych działań 
w tej sferze. Staraliśmy się jak najlepiej zrozumieć rolę innych  sportowych  
aktorów  w  danej lokalizacji: szkoły, Ośrodków Sportu i klubów sportowych. 
Nasze podejście opierało się na przekonaniu, że Orlik nie jest odizolowanym 
obiektem, lecz elementem szerszej lokalnej architektury sportu powszech-
nego. 

Wnioski z badania powinny pomóc w tworzeniu „miękkich” programów 
aktywizacji sportowej ludzi w każdym wieku, adresowanych do różnych 
typów gmin, w których znajdują się Orliki. Partnerskie (oparte na zasadzie 
współodpowiedzialności, a nie na przenoszeniu odpowiedzialności) rozwi-
janie zróżnicowanych funkcji infrastruktury sportowej może stać się kołem 
zamachowym dla wzmocnienia sportu powszechnego. W dalszej perspekty-
wie może także przynieść tak bardzo pożądaną zmianę niekorzystnych 
nawyków Polaków w dziedzinie ruchu i zdrowia. 

Perspektywy są optymistyczne, gdyż przeprowadzone badania pokazały, 
że sport interesuje Polaków, angażuje społeczności i łączy rodziny. Jest 
sferą zrozumiałą, potrzebną i rozwojową. Sukces programu „Moje boisko – 
Orlik 2012” przerósł oczekiwania. We wszystkich zbadanych lokalizacjach 
powstanie Orlika jest uważane za ważne i pozytywne wydarzenie. Nie sposób 
przecenić społecznego potencjału Orlików. Nie wolno też dopuścić do jego 
zmarnowania. Dlatego też podstawowym zadaniem staje się opracowanie 
programów szkoleń, projektów rozwoju sportu powszechnego oraz zasad 
partycypacyjnego zarządzania obiektami sportowymi, które umożliwią jego 
pełne wykorzystanie i dalszy rozwój.
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Metodologia

Realizacja celów badania wymagała posłużenia się zarówno metodami 
ilościowymi (czyli zestandaryzowanymi ankietami, gdzie respondent wybiera 
odpowiedzi  z  gotowych),  jak  i  jakościowymi  (pogłębionymi  wywiadami, 
w których ma swobodę wypowiedzi na wskazane zagadnienia). W ten sposób 
mogliśmy jednocześnie zdiagnozować kluczowe mechanizmy funkcjonowania 
Orlików, jak i skalę ich występowania.
 
Zbadane gminy stanowią losową reprezentatywną próbę wszystkich Orlików 
oddanych do użytku w latach 2008 i 2009. Telefoniczne badanie ankietowe 
zostało wykonane w 120 lokalizacjach, zróżnicowanych pod względem 
wielkości i regionu. W każdej z nich przeprowadzono dwa wywiady: jeden 
z przedstawicielem samorządu (wójtem lub urzędnikiem z departamentu 
sportu w większych lokalizacjach), drugi z animatorem boiska Orlik. Dzięki 
temu mogliśmy zanalizować relacje między kluczowymi aktorami oraz 
zdiagnozować ich zróżnicowane podejście do misji Orlika. Ogółem zreali-
zowano 253 ankiety.
 
Część jakościowa została zrealizowana w 20 lokalizacjach, w których 
przeprowadzono, podobnie jak w części ilościowej, po dwa wywiady (jeden 
z przedstawicielem samorządu lub instytucji zarządzającej boiskiem, drugi 
z animatorem). W co drugiej lokalizacji przeprowadzono wywiad grupowy 
z mieszkańcami okolic Orlika (zarówno użytkującymi, jak i nieużytkującymi 
boisko). Dodatkowymi respondentami byli przedstawiciele 8 regionalnych 
oddziałów Szkolnego Związku Sportowego, który jest operatorem programu 
„Animator Moje Boisko Orlik 2012”. Ważnym źródłem wiedzy przy tworzeniu 
raportu były warsztaty z animatorami Orlików i samorządowcami z całej 
Polski, zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Mazurskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych i przeprowadzone 1 grudnia 2011.
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Źródło wiedzy Liczba respondentów Szczegóły

Ankiety telefoniczne 
CATI (120 lokalizacji)

125 przedstawicieli 
JST oraz 128 anima-

torów

20 wywiadów z ani-
matorami

20 wywiadów z 
przedstawicielami 

JST
8 wywiadów ze SZS

10 wywiadów 
grupowych z 

mieszkańcami

253

48 wywiadów indywidu-
alnych i 10 wywiadów 

grupowych

100 (6 grup warsz-
tatowych)

Około 50 przedsta-
wicieli JST

Około 50 animatorów

Mini-raport z lokalnych 
forów dotyczących sp-
portu oraz doniesień 

prasowych dotyczących 
Orlików

Studia przypadków 
(20 lokalizacji z 13 

województw)

Warsztaty z 
animatoram i 

samorządowcami

Desk research
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Orlik a zmiana społeczna

Część I

„Moje Boisko Orlik 2012”, jak i „Animator Boiska Orlik” to jedyne ogólnopol-
skie programy wykazujące potencjał stworzenia powszechnego, równego 
dostępu do zajęć sportowych i infrastruktury sportowej. Obydwa te pro-
gramy opierają się na założeniu, iż wielofunkcyjne boiska sportowe mogą 
przyczynić się do powstania nowych, zdrowych nawyków u młodych ludzi, 
do kształtowania ich charakteru, a także pojawiania się pozytywnych postaw 
w społecznościach lokalnych. Przeprowadzone przez nas badania dowodzą, 
że program „Moje Boisko Orlik 2012” zainicjował pozytywne, realne zmiany 
w społecznościach lokalnych. Potrzeba jednak czasu, by niedawno zainic-
jowane zmiany mogły się w pełni rozwinąć. Wiele zależy od przemyślanych, 
strategicznych działań głównych inicjatorów programu – Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz samorządów. Myślenie strategiczne oznacza, że 
zarówno urzędnicy JST, jak i sami animatorzy, będą dysponowali gruntowną 
wiedzą na temat atutów i ograniczeń nowej infrastruktury, a zarazem 
wypracują konkretne, pragmatyczne pomysły najlepszego spożytkowania 
własnego potencjału, skrystalizowane w postaci precyzyjnych celów i strate-
gii działania. 

W tym kontekście warto pamiętać, że choć pod wieloma względami Orliki są 
obiektami zestandaryzowanymi, to powstają one w bardzo zróżnicowanych 
lokalizacjach. Na funkcjonowanie Orlika  wpływa  wielkość i charakter 
miejscowości, zasobność gminy, lokalizacja konkretnego Orlika (na niektórych 
osiedlach jest większość młodych rodzin, na niektórych przeważają osoby 
starsze) oraz już istniejąca kultura sportowa mieszkańców (są lokalizacje 
bardziej i mniej „wysportowane”). Najwięcej wartościowych zmian program 
budowy Orlików zainicjował w małych i mniej zasobnych miejscowościach. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w wielu przypadkach zmiana, której 
centrum jest Orlik, rozprzestrzenia się na inne obszary życia lokalnej 
wspólnoty, stając się kołem zamachowym szeroko rozumianego rozwoju 
społecznego. Zarazem jednak trzeba zaznaczyć, że to właśnie w tych loka-
lizacjach rozbudowywanie społecznych funkcji Orlika, a nawet podtrzymanie 
jego działania, stanie pod znakiem zapytania, o ile tamtejsze samorządy nie 
uzyskają dodatkowego wsparcia.
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Zmiana I. Ujawnienie się potencjału lokalnych
liderów sportu - animatorów i animatorek
Orlików

Rezultaty naszych badań dobitnie dowodzą, że niezbędnym warunkiem 
sukcesu Orlika jest sprawny, kompetentny, zaangażowany w swoją pracę 
animator. 

Z badań wyłania się obraz animatorów Orlików jako ludzi doświadczonych, 
energicznych i gotowych uczyć się dalej. Oto przybliżona charakterystyka tej 
grupy:

Zdecydowaną większość animatorów stanowią mężczyźni (85%)

8 na 10 animatorów legitymuje się wykształceniem wyższym lub 
niepełnym wyższym (najczęściej są to osoby w trakcie studiów); wśród 
animatorek jedynie 5.3% zakończyło edukację na poziomie szkoły 
średniej

Animatorzy i animatorki wykazują się znacznym doświadczeniem 
w dziedzinie sportu:
- 90% z nich ma doświadczenie zawodowe związane ze sportem
- w większości znają się na więcej niż jednej dyscyplinie sportowej (piłka 
nożna, piłka ręczna, koszykówka) 
- ponad 60% badanych animatorów prowadzi zajęcia z co najmniej 
trzech dyscyplin sportowych (najczęściej są to piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, rzadziej tenis ziemny i bieganie)

Przejawiają chęć dalszego kształcenia i rozwoju, przede wszystkim
 w funkcji trenera, wychowawcy i autorytetu dla młodzieży

Są bardzo zaangażowani w swoją pracę. Często robią więcej, niż nakazuje 
im oficjalna umowa, na przykład zostają po godzinach, są do dyspozycji 
młodzieży nawet kosztem własnego życia prywatnego. Nie tylko reagują 
na prośby użytkowników dotyczące udostępnienia obiektu, ale sami 
wychodzą z rozmaitymi inicjatywami służącymi aktywizacji sportowej 
mieszkańców, mimo iż często deklarują skrajne nieusatysfakcjonowanie 
wysokością zarobków oraz brak pewności zatrudnienia



10

Zmiana II. Wychowawcze i socjalizujące
znaczenie zajęć na Orliku

Animator to nie może być człowiek, który nie czuje sportu. To musi być 
człowiek, który ma ducha sportowego i jest człowiekiem charyzmatycznym. 
Kochający sport, kochający młodzież i kochający współzawodnictwo” 
(Animator)

„[ta praca to] przede wszystkim analiza tego co się dzieje, prowadzenie zajęć, 
docieranie do młodzieży trudnej i praca z tą młodzieżą trudną, uczenie ich 
zachowań społecznie pożądanych.” (Animator)

Kluczowa rola animatora lub animatorki Orlika jest dobrze rozumiana zarówno 
przez samorząd, jak i przez całą społeczność lokalną. Zdaniem niemal 
wszystkich uczestniczących w badaniu samorządowców, największym czynni-
kiem sukcesu w rozwoju boiska i zajęć sportowych jest aktywna działalność 
animatora oraz jego  zaangażowanie.  Wśród  innych  czynników sukcesu 
wymieniano: zaangażowanie społeczności lokalnej (79%), nastawienie władz 
lokalnych (68%), kwestie finansowe.

Zajęcia na Orliku nie sprowadzają się do piłki nożnej, realizowania swojego 
hobby i nabywania lepszej formy fizycznej. Badania jakościowe pokazały 
ścisły związek Orlika z wychowaniem dzieci i młodzieży. Przede wszystkim 
zajęcia te wpajają młodzieży normy współpracy w zespole oraz zachowania 
się w miejscu publicznym, poza domem i szkołą. Niemal 60% animatorów 
wskazało, że w pracy pomagają im dzieci uczestniczące w zajęciach, które 
przy okazji uczą się odpowiedzialności i systematyczności. Dzięki temu 
Orlik zyskuje bardzo pozytywną markę wśród rodziców i opiekunów.

Wielu animatorów i przedstawicieli samorządów podkreślało również rolę 
Orlika w zapobieganiu zachowaniom patologicznym  wśród młodzieży. 
W wielu lokalizacjach dzieci i młodzież stanowią grupę trudną i kłopotliwą 
dla dorosłych, zaś Orlik jest bezpiecznym miejscem, gdzie po prostu mogą 
spędzić czas poza szkołą. Orlik wprawdzie nie jest uniwersalnym remedium 
na wszelkie problemy społeczne, jednak może stanowić istotne ogniwo 
mechanizmu ich rozwiązywania.

“

“
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Zmiana III. Stopniowa aktywizacja sportowa
dorosłych

To jest naprawdę alternatywa dla dzieci, wyjście z ciężkich i trudnych kłopotów. 
Mamy takich kilka osób, które dawały nam tak w kość na samym początku, że 
trudno było sobie z nimi poradzić i organizacyjnie i w ogóle. Jednym z naszych 
celów było zintegrowanie młodzieży, tak, żeby nauczyła się, jak zachować się 
w różnych sytuacjach, czy to jest większa impreza, większe zawody, mecze, 
turniej, czy zgranie między sobą. Bo to są indywidualności - większość 
na początku chciała - „bo ja chcę”, a to są jednak gry zespołowe. Trzeba 
poprowadzić z dziećmi zajęcia, żeby one wiedziały, że nie jestem tylko ja, ale 
jesteśmy my.” (Animatorka)

Mimo ewidentnego skupienia na dzieciach i młodzieży, Orliki mają też zasługi 
w aktywizacji sportowej innych grup wiekowych. W wielu lokalizacjach, 
zwłaszcza   na   terenach   wiejskich,   jest   to   pierwsza  otwarta,  dostępna 
i bezpłatna infrastruktura (nie tylko sportowa) dla dorosłych. W wywiadach 
często pojawiały się wzmianki o zorganizowanych grupach dorosłych 
mężczyzn, również seniorów, dla których możliwość wieczornej gry w piłkę 
nożną jest bardzo atrakcyjna. Tam, gdzie animator rozwija siatkówkę, 
pojawiają się również (choć zdecydowanie rzadziej) grupy dziewcząt i kobiet. 
W wielu miejscach animatorzy organizują również zajęcia taneczne, nordic 
walking lub aerobik.

Istnieją jednak grupy, które na Orlikach nie pojawiają się nigdy lub pojawiają 
się sporadycznie. Wprawdzie w żadnej z badanych lokalizacji nie można 
mówić o czynnej dyskryminacji w dostępie do Orlika, jednak w wielu miejs-
cach zachodzą procesy nieuświadomionego, biernego wykluczania czy 
samowykluczania pewnych grup społecznych. Dotyczy to przede wszystkim 
kobiet, zwłaszcza w średnim i starszym wieku, oraz osób niepełnosprawnych.
 
W  wywiadach  animatorzy  zauważali,  że  podstawową  barierą  dla  kobiet 
w pewnym wieku staje się wstyd związany z pokazywaniem własnego ciała. 
Zarazem większość z animatorów uważała, że „problem nieuczestniczenia 
kobiet to problem indywidualny” lub wynikający z biologicznych czy kul-
turowych różnic między płciami, który nie wymaga podejmowania przez nich 
działań mających na celu aktywizację tej grupy. Z części wywiadów można też 
odnieść wrażenie, że kwestia udostępnienia Orlika niepełnosprawnym jest 

“
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Zmiana IV. Nowe sposoby rozwijania kultury
ruchu

Zmiana V. Wymiana doświadczeń między
pokoleniami

Dzięki wyobraźni i kreatywności niektórych animatorów, na wybranych Orlikach 
funkcjonują nowe, oryginalne dyscypliny, takie jak speedminton, piłka plażowa, 
siatkonoga, etc. Dobrą praktyką jest, kiedy Orlik staje się punktem wyjścia do 
organizacji zajęć nie mających nic wspólnego z piłką,  jak  nordic walking lub 
bieganie. W związku z upadającą popularnością wielu dyscyplin (np. 
lekkoatlety-cznych), a także niechęcią części młodzieży do lekcji WF, warto 
zdecydowanie podkreślić, że Orlik może być bazą do promowania wielu dys-
cyplin, a także ogólnie rozumianej kultury ruchu.

Ważny jest też fakt, że Orlik nie jest własnością żadnego klubu, ale własnością 
całej społeczności. Dlatego zajęcia tam prowadzone mogą łatwiej przyciągnąć 
ludzi niezrzeszonych w żadnych organizacjach, niemających klubowych 
doświadczeń.

Orliki stają się elementem codziennego pejzażu, który ludzie w małych i dużych 
miejscowościach codziennie mijają w drodze do pracy, gdzie rodzice regularnie 
przyprowadzają dzieci na zajęcia. Dzięki temu Polacy oswajają się ze sportem 
amatorskim jako elementem swojej codzienności – czymś, co jest dostępne real-
nie i na co dzień, a nie tylko w telewizji.

traktowana jako niepotrzebny ambaras: niepełnosprawnych jest zbyt niewielu, 
żeby specjalnie dla nich organizować zajęcia; jeden z animatorów obawiał się 
wręcz, że niepełnosprawni mogą zniszczyć nawierzchnię Orlika kółkami 
wózków. Warto też podkreślić, iż większość badanych mówiąc o osobach 
niepełnosprawnych, miała na myśli wyłącznie osoby niepełnosprawne fi-
zycznie, natomiast niemal nigdy nie wspominano o aktywizacji sportowej osób 
niepełnosprawnych umysłowo lub chorych psychicznie.
 
W mniejszym stopniu bierne wykluczanie dotyczy osób powyżej 45 r. życia: 
zwłaszcza w małych miejscowościach uprawianie sportu przez osoby z tej grupy 
wiekowej jest traktowane jako rzecz wstydliwa, której nie należy pokazywać 
publicznie z obawy przed wyśmianiem.
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Podsumowanie

1.

2.

3.

4.

Sprawne funkcjonowanie Orlików to zasługa animatorów i anima-
torek: są to osoby świetnie wykształcone, wykazujące wysoki poziom 
zaangażowania w pracę i otwarte na zmiany.

Stale poszerza się wachlarz funkcji spełnianych przez Orliki: np. 
w odniesieniu do dzieci i młodzieży Orliki doskonale spełniają funkcje 
nie tylko sportowe, lecz również wychowawcze.

Orliki samą swoją obecnością w danej lokalizacji przyczyniają się 
do promocji sportu powszechnego:
 
- sport na Orlikach nie ogranicza się do piłki nożnej; dzięki animatorom 
na części Orlików  uprawia się oryginalne dyscypliny sportowe; nadal 
potrzebna jest jednak intensywna promocja tego typu działań.

- regularność zajęć na Orliku sprawia, że wielu ludzi, którzy dotąd nie 
prowadzili aktywnego trybu życia, przestaje postrzegać sport jako coś 
nadzwyczajnego i „nie dla nich”; Orliki są najlepszą promocją aktywności 
fizycznej, ponieważ oswajają sport i czynią go elementem codziennego 
życia w obrębie rodziny. 

Orliki są wprawdzie obiektami zestandaryzowanymi, jednak 
funkcjonują w bardzo różnych warunkach wyznaczonych przez 
wielkość czy zamożność gminy. Projektowanie rozwiązań czy miękkich 
programów musi być wrażliwe na te różnice. Nie istnieje jedna formuła 
działań na Orlikach.

 
Fundamentem sportu powszechnego jest wyrobiony nawyk aktywności 
fizycznej, również wśród dorosłych. Ponieważ dziś to dzieci i młodzież 
wyznaczają trendy w rodzinach, można się spodziewać, że ojcowie i matki 
małych użytkowników boisk, a nawet ich dziadkowie sami stopniowo wciągną 
się do aktywności sportowej. Zdecydowanie warto wspierać tego rodzaju 
międzypokoleniową wymianę i współpracę. Dzięki umiejętnościom i charyz-
mie animatorów, ten proces wzajemnego uczenia się między pokoleniami 
można znacznie przyspieszyć.
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Część II

Orlik a społeczność lokalna

1. Orlik jako dobro wspólne
Badania pokazały, że i w dużych, i w małych miejscowościach Orlik wpisał się 
na stałe w lokalny krajobraz.  Bardzo  często  jest  to  jedyny nowoczesny obiekt  
użyteczności  publicznej  w  okolicy,  miejsce  czyste i estetyczne, symbol 
nowoczesności oraz przedmiot dumy dla całej społeczności. Nierzadko wokół 
Orlika zaczyna się rozwijać dodatkowa mała infrastruktura (chodniki, parkingi, 
parki, puby czy pizzerie), powstają też dodatkowe połączenia komunikacyjne.

W wielu badanych lokalizacjach Orliki stały się nawet mini-centrum życia 
społecznego. Orlik wypełnił deficyt dostępnej dla wszystkich, darmowej 
przestrzeni publicznej, zwłaszcza w miejscowościach, w których brakuje 
restauracji, pubów czy kawiarni.

W tym kontekście warto wspomnieć o niestandardowej dobrej praktyce 
związanej z Orlikami: niektórzy animatorzy postanowili wzmocnić otwarty 
charakter Orlików i przestali zamykać je na noc. W rezultacie Orlik stał się 
ulubionym miejscem spotkań dla miejscowej młodzieży.

Co ciekawe, dzięki temu nastąpiło swoiste „uwłaszczenie” Orlika: zaczęto go  
postrzegać jako dobro należące do każdego z członków społeczności lokalnej, 
którego nie należy dewastować:

W dobrej formie jest ten stadion, nie jest zdewastowany. Środowisko jest 
trudne, występuje problem alkoholu, [ale] dzieci chętnie współpracują, nie 
robią problemów. Chcą tam [na Orliku] przebywać i dobrze im się to kojarzy. 
To jest takie ich miejsce, dobrze rozpoznawane. To nie jest przymus, oni tu 
chętnie przychodzą” (Animator)

U nas to jest taka mała miejscowość i tutaj tak naprawdę nie ma gdzie wyjść, 
to się ten Orlik sprawdził tak bardziej dla młodzieży… Że właśnie jak wyjdą 
z tego domu, to przychodzą na Orlika” (Animator)

“

“

Dobra praktyka
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2. Orlik jako czynnik tworzenia kapitału
społecznego

W Polsce wciąż brakuje nam doświadczeń związanych ze wspólnym dobrem 
– wspólne przestrzenie są albo zawłaszczane albo dewastowane jako 
niczyje. Tymczasem Orliki dają unikatową szansę trenowania społeczności 
w obchodzeniu się ze wspólną własnością i w zachowaniach we wspólnej 
przestrzeni. Umożliwiają prawdziwą integrację społeczną, są miejscami, gdzie 
ludzie przebywają razem, lepiej się poznają, zaczynają ze sobą rozmawiać.

Z badań wyłania się też wniosek, że najlepiej zarządzane Orliki to miejsca 
demokratyczne. W społeczeństwie, w którym zaostrzają się podziały 
społeczne, choćby na „gorsze” i „lepsze” szkoły dla dzieci, Orlik jest miejscem, 
gdzie spotykają się najbardziej różnorodne grupy społeczne, na przykład 
dzieci  miejskie i wiejskie.  Dzięki  temu  nabierają  one przekonania, że sport 
i ruch nie jest czymś, co dzieli, ale czymś, co łączy:
 
Dzieci z różnych środowisk mają tam dostęp - i miejskich i wiejskich. 
Wiadomo, że dzieci ze środowisk wiejskich mają dużo mniej szans, bo 
wiadomo, że z uwagi chociażby na odległość. Ale myślę sobie, że jest to 
właśnie taka pewna forma spędzania wolnego czasu, takiej integracji. Również  
chodzi  mi o różne grupy społeczne, o różne grupy wiekowe.” 
(Animatorka, IDI)

Na podstawie badań można nakreślić wizję rozwoju potencjału Orlika jako 
miejsca, gdzie generuje się lokalny kapitał społeczny, to znaczy ludzie uczą 
się pomagać sobie wzajemnie i współpracować przy osiąganiu wspólnych 
celów. Ponieważ Orliki zaczynają być postrzegane jako wspólna własność 
całej społeczności, wielu mieszkańców angażuje się w ich wspieranie. Anima-
torzy w badaniu kwestionariuszowym deklarowali, że pomoc uzyskują przede 

“

Część gmin wykorzystuje Orliki do organizowania lokalnych świąt lub fes-
tynów: tak jest np. w Świnicach Warskich, gdzie organizowany jest festyn 
„Trzeźwo, zdrowo i wesoło”. Przykładem dobrej praktyki jest np. turniej 
oldboyów, zorganizowany na Orliku w Szczytnej, który zaangażował całą 
społeczność w roli uczestników lub widzów.

Dobra praktyka
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Potencjał ludzi związanych w jakiś sposób z Orlikiem jest wszakże wykorzy-
stywany w zbyt małym stopniu. Wynika to  przede wszystkim z niezrozumienia  
koncepcji  wolontariatu  przez  animatorów.  Animatorzy w wywiadach 
wspominają o deklaracjach współpracy ze strony zarządów osiedli czy różnych 
stowarzyszeń, oraz zainteresowaniu rodziców dzieci, dziadków czy lokalnych 
pasjonatów sportu, którzy w Orliku upatrują szansę na ciekawe i nowe 
działania. Wśród animatorów dominuje nieuzasadnione przekonanie, że 
ludzie, zwłaszcza młodzi,  nie  będą chcieli angażować się w altruistyczne 
działania niezwiązane z możliwością zarabiania pieniędzy. Przede wszystkim 
jednak animatorzy przyznawali się, że nie wiedzą, jak przyciągnąć wolontar-
iuszy, jak zorganizować ich pracę, a zwłaszcza – jak załatwić formalności 
związane z obecnością wolontariuszy na obiekcie.
 
Nie ma wolontariuszy, nie wiem czemu nikt się nie zgłasza”, (Animator)

wszystkim od kolegów-nauczycieli WF-u (62,5% wskazań), lecz również od dzieci 
uczestniczących w zajęciach i ich rodziców.

“

Wykres 1. Osoby wspierające animatora w organizowaniu
funkcjonowania Orlika
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania techniką CATI na próbie animatorów (n=128); odpowiedzi 
wielokrotnego wyboru na pytanie „Kto pomaga Panu/i w pracy animatora?”
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Naturalnym partnerem działań podejmowanych przez animatorów Orlika są 
szkoły lub lokalne ośrodki sportu. Uderza jednak fakt, że animatorzy i przed-
stawiciele samorządów nie wykorzystują możliwości tworzenia szerokich ko-
alicji rozmaitych instytucji i aktorów z sektora pozarządowego i biznesowego. 
Tymczasem zaangażowanie II i III sektora może stać się kluczowym warunk-
iem podtrzymania funkcjonowania Orlika w długiej perspektywie.

Warto zadbać o pozyskanie lokalnego sponsora lub grupy lokalnych spon-
sorów, którzy za możliwość promowania się w trakcie imprez na boisku 
(np. umieszczania banerów, pojawiania się na stronie Orlika) pokryją część 
kosztów funkcjonowania obiektu.
 
Na bazie więzi i koalicji (międzysektorowych i możliwie szerokich) wytwo-
rzonych lokalnie wokół Orlika i kwestii sportowych warto rozwijać sposoby 
uczciwego angażowania obywateli w sprawy lokalne. Mieszkańcy powinni 
mieć dostęp do informacji o zajęciach na Orliku i kierunkach jego rozwoju, 
możliwość decydowania w ważnych kwestiach dotyczących infrastruktury 
sportowej, zgłaszania propozycji zmian i oceny działalności Orlika.
 
Warto podkreślić, że pytani o zdanie i traktowani podmiotowo obywatele będą 
znacznie chętniej traktować infrastrukturę jako ważną i swoją sprawę, a nawet 
angażować się w działania wolontariackie. 

W niektórych badanych lokalizacjach Orlik był powodem przeprowadzenia 
ciekawych konsultacji. Tym samym pokazano, że wspólna przestrzeń jest 
najlepszym i najbardziej naturalnym tematem społecznej partycypacji.

Tylko w jednej z badanych gmin (Busko-Zdrój) animator stale 
współpracuje z wolontariuszami, dzięki czemu oferta sportowa Orlika 
ulega rozszerzeniu bez konieczności generowania dodatkowych kosz-
tów.

Dobra praktyka

W jednej z wsi to mieszkańcy zostali poproszeni o stworzenie regulaminu 
korzystania z obiektu. W  innej działacze sportowi i trenerzy zostali 
włączeni we wspólny namysł z urzędnikami gminy na temat tego, jak 
rozszerzyć infrastrukturę wokół Orlika. 

Dobra praktyka
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Podsumowanie
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3.
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Warto zwrócić uwagę, że nigdzie nie odbyły się konsultacje poprzedzające 
budowę obiektu. Natomiast w kilku lokalizacjach pojawił się pomysł tworze-
nia społecznych rad ds. sportu, czyli stałych i otwartych dla wszystkich zain-
teresowanych ciał dbających o oddolne tworzenie lokalnej polityki sportowej, 
w tym zagadnień dotyczących Orlików.

W zdecydowanej większości przypadków Orliki stały się pozytywnym 
przykładem estetycznej, otwartej dla wszystkich przestrzeni sportowej, 
traktowanej jako dobro należące do całej społeczności.
 
Cieniem na ogólnie optymistycznej wizji Orlików jako miejsca 
integrującego lokalne społeczności kładzie się fakt (najczęściej) 
nieświadomego wykluczania lub samowykluczania niektórych grup 
społecznych, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych oraz 
kobiet i dziewcząt.

Orliki stają się generatorami kapitału społecznego, rozumianego jako 
skłonność mieszkańców do współpracy na rzecz dobra wspólnego. Ad-
ministratorzy i animatorzy Orlików w zbyt małym stopniu wykorzystują 
jednak potencjał wolontariatu sportowego.

Warto rozwijać przykłady partycypacji społecznej, czyli rzeczywistego 
włączenia mieszkańców w podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania 
Orlikiem lub sposobu jego finansowania.



19

Część III

Orlik a rozwój sportu powszechnego

1. Niezrozumienie idei sportu powszechnego

Sport powszechny to każda aktywność ruchowa, do której włączać należy 
przedstawicieli wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku i stop-
nia sprawności. Jego celem nie jest dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu, z przebywania z innymi oraz potrzeba 
troski o własne zdrowie i dobre samopoczucie. 

Jak wspomniano powyżej, Orliki powoli przyczyniają się do promocji sportu 
powszechnego w Polsce. Wyposażenie każdej gminy w wielofunkcyjny obiekt 
sportowy i animatora jest jednak wielkim zobowiązaniem, które wymaga odd-
zielnego omówienia. Kluczowe wydaje się być samo nastawienie animatorów 
i przedstawicieli JST do kwestii sportu powszechnego,  ich  rozumienie jego 
roli i umiejscowienie na liście priorytetów. 

Przeprowadzone badania pozwalają wyróżnić dwa różne spojrzenia anima-
torów, przedstawicieli SZS i JST na to zagadnienie. Jedni badani uważają, 
że „sport” to jedynie sport szkolny i wyczynowy, czyli aktywność ruchowa 
jest dla dzieci i młodzieży, a dla dorosłych jest sport wyczynowy. Oznacza 
to, że w myśleniu aktorów odpowiedzialnych za szeroki dostęp obywateli 
do aktywności fizycznej brakuje spojrzenia na sport dorosłych inny niż 
wyczynowy.  Podejście  to dobrze  charakteryzuje  wypowiedź  jednego z 
badanych, który zapytany o cele stojące przed sportem w Polsce, podzielił 
swoją odpowiedź na część dotyczącą sportu szkolnego i wyczynowego, 
całkowicie zapominając o aktywności ruchowej osób dojrzałych, starszych 
czy niepełnosprawnych, pozbawionych ambicji profesjonalnego uprawnienia 
sportu:

Można to rozpatrywać w aspekcie sportu szkolnego i wyczynowego, 
ponieważ są to różne cele i działania. Jeśli chodzi o sport szkolny działania 
muszą być szersze, żeby jak największa część dzieci mogła z tego 
skorzystać. W sporcie szkolnym staramy się zarazić sportem dzieci. Dziecko 
ma się nauczyć, musi to polubić, żeby wykorzystywać te umiejętności w życiu 
dorosłym (sport wyczynowy). Natomiast jeśli chodzi o sport wyczynowy to 
jest działanie inne - szukanie bardzo uzdolnionej młodzieży z danego 

“
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2. Dylematy realizacji idei sportu
powszechnego

3. Aktywne działania na rzecz sportu
powszechnego

terenu, żeby klub mógł realizować działania sportu wyczynowego. Następnie 
spośród tej utalentowanej młodzieży wyszukać wybitnie uzdolnione jed-
nostki, choćby przez szkoły mistrzostwa sportowego, które mogą trenować 
na  terenie  gminy,  następnie  w  szkole  mistrzostwa  sportowego,  potem 
w klubie, żeby stworzyć reprezentację kraju.” (przedstawiciel JST)

Drugie spojrzenie wyłaniające się z wypowiedzi znacznej części badanych 
wskazuje, że sport powszechny w ich rozumieniu ma obejmować wszystkie 
grupy społeczne, w każdym wieku, niezależnie od sprawności. Niestety, 
nawet przy tym podejściu problem często pojawia się na poziomie realizacji. 
Animatorzy, mimo dobrych chęci, nie wiedzą, jak zachęcić do aktywności 
fizycznej kobiety lub osoby starsze, czyli jak przy dobrym rozumieniu sportu 
powszechnego realizować w pełni jego postulaty. Dlatego, niezależnie od 
opinii animatorów i innych decydentów, na Orlikach grupę zdecydowanie 
dominującą stanowi młodzież męska. Mimo, iż obiekt pozostaje teoretycznie 
otwarty dla wszystkich, społeczność lokalna uważa go za teren przezna-
czony jedynie dla dzieci i młodzieży, ewentualnie dla dorosłych mężczyzn 
grających zwykle po godzinie dwudziestej w piłkę nożną.

Pełne obłożenie Orlika przez dzieci i młodzież (czasem dorosłych mężczyzn) 
w zestawieniu z postulatem wykorzystania Orlików do promocji sportu 
powszechnego stawia animatorów przed trudnym dylematem. Dzięki ich 
ciężkiej pracy Orlik funkcjonuje prawidłowo, jest miejscem, w którym przez 
siedem dni w tygodniu, od rana do wieczora „toczy się życie”, a jednocześnie 
kompleks ten nie spełnia roli aktywizującej w stosunku do kobiet czy 
seniorów. Animatorzy zdecydowanie wolą odpowiadać na wyartykułowane 
potrzeby osób, które spontanicznie przychodzą  na  boisko,  niż  wychodzić 
z ofertą do niewielkich grup osób, które zajmą miejsce bardziej chętnym do 
gry dzieciom.

Przedstawiona sytuacja oznacza, że promocja sportu powszechnego nie 
może ograniczać się do tworzenia ogólnodostępnej infrastruktury,  a l e 
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Badania pokazują, że istotnym czynnikiem służącym rozwiązaniu tego prob-
lemu może być wprowadzenie do oferty Orlika nowych dyscyplin sportowych. 
Podstawowe wyposażenie Orlika stanowi boisko do piłki nożnej oraz boiska 
do siatkówki i koszykówki, te sporty w naturalny sposób dominują na każdym 
Orliku. Promocja innych dyscyplin nie musi oznaczać rozbudowy infrastruk-
tury (choć ta również często jest postulowana), ale wymaga spojrzenia na 
Orlika w szerszym kontekście. Orlik nawet w najbiedniejszych gminach jest 
tylko jednym z elementów infrastruktury, która sprzyja aktywności fizycznej. 

wymaga  aktywnej  polityki  wszystkich  aktorów  odpowiedzialnych  za  sport 
i infrastrukturę sportową w danej miejscowości. Brak nawyków sportowych wśród 
wielu obywateli, przekonanie, że sport „nie jest dla nich”, a w pewnym wieku „nie 
wypada”, to sposoby myślenia, których zmiana wymaga zewnętrznego wsparcia 
i dobrego przykładu. Istotny element rozwiązania tego problemu stanowi 
wspomniana w dalszej części raportu potrzeba dobrej komunikacji między 
poszczególnymi aktorami odpowiedzialnymi w danej gminie za sport.

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Z jakich dyscyplin
sportu prowadzi Pan/Pani zajęcia?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania techniką CATI na próbie animatorów (n=128)
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W miejscach, gdzie nie ma hali sportowej czy pływalni, warto zwrócić uwagę 
na otaczające Orlika łąki, las czy park i potraktować boisko tylko jako mie-
jsce zbiórki, startu i mety dla innych aktywności sportowych, takich jak 
nordic walking czy wycieczki rowerowe.
 
Jeśli  kobiety  wstydzą  się ćwiczyć na boisku, Orlik może stać się miejscem, 
w  którym  przy okazji odprowadzania dzieci dostaną informacje o dedyko-
wanych dla nich zajęciach. Można zachęcić je do zajęć z aerobiku prowa-
dzonych w domu kultury lub zaprosić na spacer z kijkami prowadzony przez 
animatora w momencie, gdy nie jest on bezpośrednio potrzebny na boisku. 
Obecnie animatorzy nie mają dużej wiedzy na temat oferty sportowej 
dostępnej w danej miejscowości. Wsparcie i podniesienie prestiżu pracy ani-
matora spowoduje, że będzie on mógł być osobą świadomą innych propozy-
cji dostępnych w danej gminie dla różnych mieszkańców.
 
Ważnym elementem pracy Orlika są organizowane na różnym poziomie 
turnieje sportowe. Wielu animatorów podkreśla ich rolę w mobilizowaniu 
młodzieży do regularnego uprawnia sportu. Nadmierne eksponowanie 
turniejów może być jednak kolejnym elementem zniechęcającym pewne 
grupy do udziału w zajęciach prowadzonych na Orlikach.
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że prowadzenie ligi i rozgrywek ma 
dobry wpływ na aktywność sportową dziewcząt, które dzięki temu bardziej 
angażują się w sport, ale rywalizacja eliminuje już m.in. starsze kobiety. To, 
czego brakuje animatorom, to merytoryczne wsparcie i skupienie na regu-
larnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych. 

Współpraca z lokalnymi organizacjami zajmującymi się np. trudną 
młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami, mniejszościami etnicznymi, 
spółdzielniami mieszkaniowymi, może znacznie rozszerzyć grupy 
korzystające z boisk i tym samym w naturalny i nieprzeciążający animatora 
sposób (część obowiązków organizacyjnych i promocyjnych bierze na siebie 
organizacja partnerska) spełni się postulat upowszechniania sportu.

Ważnymi partnerami mogą być również lokalne kluby sportowe, które po 
pierwsze, mają wielkie znaczenie promocyjne (nic bardziej nie przyciąga do 
sportu niż rozgrywki lokalnie ważnego zespołu), po drugie, stanowią 
świetny zasób kadry, czyli potencjalnych trenerów. 
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1.

2.

3.

Podsumowanie

Animatorzy i administratorzy Orlików zbyt często utożsamiają sport  ze 
sportem szkolnym lub spotem wyczynowym. Zapominają w ten sposób 
o konieczności promocji sportu powszechnego.

Również ci animatorzy, którzy posługują się szeroką definicją sportu 
powszechnego jako aktywności obejmującej wszystkich mieszkańców, 
bez względu na wiek, płeć i poziom sprawności, często nie potrafią 
wprowadzić w życie konkretnych działań angażujących osoby, które 
nie artykułują otwarcie potrzeby uczestnictwa w sporcie.

Koniecznym warunkiem dalszego rozwoju potencjału Orlik jest 
stworzenie systemu wsparcia dla animatorów, również w wymiarze 
szkoleniowym. Należy upowszechniać przykłady dobrych praktyk 
służących rozwojowi sportu powszechnego.

Przykładem aktywizacji różnych grup społecznych są działania podejmo-
wane w miejscowości Brzesko, gdzie w 2010 roku po raz pierwszy zor-
ganizowany został I Turniej Piłki Nożnej Mam o Puchar Burmistrza Brzeska. 
Aktywizacji kobiet służy oferta zajęć typu „Open” o lekkim charakterze, np. 
nordic walking, badminton.
 
Zajęcia przewidziane dla niepełnosprawnych na Orlikach najczęściej 
organizowane są przez stowarzyszenia zrzeszające ludzi ze środowiska 
danej grupy. Dobrym przykładem jest tutaj działalność Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”. W harmonogramie zajęć 
odnajdujemy piknik sportowy oraz dwa turnieje przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych, które odbywają się na Orliku: koszykówki oraz piłki 
nożnej. 

Dobra praktyka
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Część IV

Zarządzanie

!

1. Deficyt długofalowego i strategicznego
myślenia

Przeprowadzone badania jasno pokazują, 
że jednym z podstawowych zagrożeń dla 
dalszego rozwoju Orlików jest nieumieję-
tne zarządzanie powstałą infrastrukturą 
sportową.

Jedynie 21% spośród badanych samorządowców deklaruje, że w ich gminach  
są  dokumenty  strategiczne  dotyczące  sportu.  Kolejnych 38%  badanych nie 
wie (!) czy strategie dotyczące sportu w ogóle u nich funkcjonują.
 
Orliki nie powstały jako element lokalnie tworzonych planów 
rozwoju/wzmacniania sportu, co może mieć znaczenie dla dalszego sposobu 
ich wykorzystania. Jeśli gmina nie zadaje sobie pytań, jakie długofalowe cele 
w dziedzinie sportu powszechnego przed sobą stawia, działania podejmowane 
na boisku mogą być chaotyczne i nie będą ewaluowane (również z powodu 
braku kryteriów oceny). Ten brak strategii tłumaczy również rozmytą wizję 
misji boisk. Nie dziwi więc, że znakomita większość samorządowców nie ma 
sprecyzowanych planów dotyczących Orlików. Pragną jedynie zachować status 
quo.
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Bardzo istotna wydaje się w tym kontekście niepewność co do dalszych działań 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w projekcie „Animator Boiska Orlik” oraz skali 
zaangażowania resortu. Niepewność potęguje niemożność planowania działań po 
stronie samorządów.

Dodatkowo, złożony system finansowania budowy obiektów i wynagrodzeń ani-
matorów powoduje rozmycie odpowiedzialności za oba programy. Budowanie 
poczucia   lokalnej   odpowiedzialności  i  poczucia   własności  wobec   obiektów 
i działań animatorów wymaga wsparcia i wyposażenia samorządów przede 
wszystkim w wiedzę o tym, jakim potencjałem może być boisko. Na razie 
dominuje lęk, czy uda się wywiązać z zobowiązań nałożonych przez gwarancje, 
umowę i nadzór Ministerstwa.

Wykres 3. Plany gminy związane z funkcjonowaniem Orlika

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania techniką CATI na próbie przedstawicieli JST (n=125)
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2. Słaba współpraca między podmiotami
zarządzającymi i animatorami

Samo wybudowanie Orlika jest tylko pierwszym krokiem programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”. Jego utrzymanie i dalsze funkcjonowanie generuje 
zupełnie inne problemy. Najlepiej odczuwają to przedstawiciele samorządów, 
którzy muszą zapewnić sposoby i środki na codzienne funkcjonowanie boisk. 

Samorządy  w  różny  sposób  dzielą  się odpowiedzialnością za funkcjonow-
anie Orlików: jedne uważają, że wyznaczenie instytucji zarządzającej (szkoły, 
MOSiR-u)  zwalnia je z obowiązków, zaś w innych  lokalizacjach  animatorzy 
i szkoły mają stałe i aktywne wsparcie ze strony przedstawicieli samorządu. 
Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że dość często główni aktorzy związani 
z boiskiem nie współpracują ze sobą w pełni i nie komunikują się. W nie-
których lokalizacjach badacze mieli nawet problem ze zdobyciem informacji, 
kto jest animatorem Orlika – w urzędach nie było to jasne. 

Nie  zawsze  w  gminie  był urzędnik odpowiedzialny za bieżące funkcjono-
wania Orlika; niektórzy przedstawiciele samorządu uważali, że misja 
programu polegała jedynie na wybudowaniu boiska. Odkryliśmy również 
uderzające różnice w wiedzy na temat bieżącego funkcjonowania boisk: na 
te same pytania samorządowcy i animatorzy odpowiadali czasem z różnicą 
40% wskazań (konkretnie chodziło o główną grupę użytkowników). Jest to 
dowód na brak przepływu wiedzy między gospodarzami i zarządzającymi, 
co de facto uniemożliwia projektowanie adekwatnych działań.

Najlepsze przykłady zarządzania Orlikami obserwowaliśmy w lokalizacjach, 
gdzie instytucją zarządzającą jest lokalny Ośrodek Sportu i Rekreacji. OSiR, 
włączając Orlika do reszty zarządzanej przez siebie infrastruktury, potrafi 
efektywnie dzielić koszty utrzymania i zarządzania oraz sprawnie wyko-
rzystuje lokalnych trenerów różnych dyscyplin, którzy mogą część swoich 
działań wykonywać na Orliku. To jedna z najlepszych metod na odciążenie 
animatora, traktowanego zbyt często jak człowiek od wszystkiego, oraz na 
urozmaicenie oferty Orlika.

Dobra praktyka
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3. Niedoprecyzowana misja Orlika

4. Nie chodzi (tylko) o pieniądze

!

Rozumienie podstawowej misji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” jest często 
rozmyte, a przez to trudne do przełożenia na konkretne cele operacyjne.

Najwięcej samorządowców uważa, że Orlik wybudowano dla dzieci i młodzieży. 
56% ankietowanych wskazało za cel działania sportowe na rzecz dorosłych, ale już 
tylko 40% zaznaczyło misję Orlika jako upowszechnianie sportu w społeczności. 
Znikomy odsetek natomiast wskazywał na konieczność i cel w postaci umożliwienia 
treningów młodym talentom piłkarskim (10%), aktywizacji grup wykluczonych (7,2%) 
oraz wyrównania szans sportowych chłopców i dziewczynek (3,2%). 

Skupienie na dzieciach w działalności Orlika jest zrozumiałe, ale gdy przesłania 
pracę z innymi grupami społecznymi, gubiona jest idea prawdziwej otwartości 
sportu powszechnego.
 
Nieostrość misji programu ma swoje odbicie w niejasności zasad, jakie powinny 
przyświecać przy tworzeniu regulaminów funkcjonowania konkretnych obiektów. Czy 
ma znaczenie tylko to, czy Orlik jest stale zajęty („obłożony”), czy większe znaczenie 
ma, przez kogo jest użytkowany? Czy postulat bezwarunkowej bezpłatności powinien 
być bezwzględnym zobowiązaniem, czy w przypadku biedniejszych gmin nie będzie 
on prowadził do powolnego zaniedbywania i niszczenia obiektów, z powodu braku 
środków na konserwację? Odpowiedź na te pytania wymaga myślenia strategicznego.

Znaczna część trudności w zarządzaniu Orlikami ma charakter finansowy. Kon-
trowersje dotyczą przede wszystkim:

skrajnych różnic w wydatkach poszczególnych gmin na cele sportowe

Najbogatsza  z  badanych  gmin  dysponowała  15  milionami  złotych  na  sport 
i rekreację rocznie, najbiedniejsza na ten sam cel rocznie mogła wydać jedynie 
25 tysięcy złotych. Nietrudno zrozumieć, jak odmiennym jakościowo wydatk-
iem dla tych gmin są podstawowe koszty programów związanych z Orlikiem 
(wynagrodzenie dla animatora, utrzymanie boiska i jego konserwacja oraz 
drobne środki na prowadzenie turniejów i rzadziej zajęć). W przypadku tych 
biedniejszych ośrodków istnieje ryzyko, że bez wsparcia z zewnątrz gmina 
będzie coraz bardziej ograniczać działania na boisku, w pierwszej kolejności 
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rezygnując z animatora. Ważne, by uświadomić im wagę miękkich 
działań i wspólnie szukać rozwiązań dla finansowych deficytów.
 
W wielu (choć nie wszystkich!) lokalizacjach brakuje drobnych środków 
na zakup sprzętu czy dodatkowych nagród w małych lokalnych 
zawodach. Mało kto może marzyć o dodatkowych pieniądzach na wyna-
grodzenie dla trenera jakiejś oryginalnej, potrzebnej lokalnie dyscypliny. 
Pojawiają się pomysły tworzenia małych funduszy na bieżącą działalność 
animatorów. Nie zostało jednak dookreślone, skąd miałyby pochodzić 
na to środki. Większość samorządowców nie widzi innej możliwości niż 
finansowanie z budżetu gminy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania techniką CATI na próbie przedstawicieli JST (n=125)

Wykres 4. Plany gminy związane z funkcjonowaniem Orlika
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Wykres 5. Lokowanie funduszy przeznaczonych na sport, 
rekreację i zdrowy tryb życia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania techniką CATI na próbie przedstawicieli JST (n=125)

Programy promowania aktywności sportowej

Promocja sportu i zdrowego stylu życia

Nagrody dla uczestników turniejów

Organizacja stałych zajęć dla różnych grup

Wynagrodzenia dla pracowników

Organizacja imprez sportowych

Utrzymanie Orlika

Zakup wyposażenia sportowego

Rozwój infrastruktury

Utrzymanie infrastruktury

0%

3.2%

4%

5.6%

8%

20% 40% 60% 80% 100%

różnic w kosztach utrzymania Orlików

W obszarze finansowania niepokojące są ogromne różnice w kosztach 
utrzymania, jakie deklarują badani samorządowcy. Jedni na konserwację 
Orlika rocznie wydają 100 000 zł, innym starczy 15 000 zł. Co ważne, 
gospodarze boisk powołują się na stawki firm oferujących usługi konser-
watorskie (niezbędne do zachowania gwarancji na obiekt). Wymiana 
stawek była jednym z najbardziej gorących momentów wspólnej pracy 
animatorów z całej Polski. Wydaje się, że pewnym rozwiązaniem „ureal-
nienia” tych kosztów byłoby uczynienie ich jednym z tematów wymiany 
wiedzy między samorządami. W ten sposób można ustrzec się przed 
nadużyciami i skuteczniej, wspólnie szukać oszczędności. 

dominacji wydatków na infrastrukturę

Uderza fakt, że środki finansowe na sport, które stanowią średnio 12,5% 
wszystkich wydatków badanych gmin, są w większości wydatkowane na 
infrastrukturę. 
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5. Orliki jako ogólnopolska sieć z wielkim po-
tencjałem wymiany praktyk i współpracy

Rozwiązywanie problemów finansowych Orlików oraz kwestii opisanych 
we wcześniejszym rozdziale, angażujący i wspólnotowy charakter tej 
infrastruktury w naturalny sposób może posłużyć jako bodziec do organi-
zowania się wokół niej oddolnych stowarzyszeń, które mają możliwość 
pozyskiwania środków z alternatywnych niż gminne źródeł. Wsparcie dla 
powstawania klubów/stowarzyszeń wokół Orlików oraz rozszerzanie funkcji 
instytucji/klubów już lokalnie istniejących o „opiekę” nad boiskiem wydaje 
się dobrym kierunkiem uspołeczniania Orlików. Oddolne działania powinny 
być zawsze wspierane przez lokalny samorząd, gotowy do oddawania części 
swojej władzy w zamian finansowego odciążenia.

Wyraźnie niewykorzystana, jak do tej pory, jest sieciowa architektura programu. 
Fakt, że Orliki są już prawie w każdej gminie, nie przekłada się popularność 
ponadlokalnych inicjatyw. Respondenci jedynie spontanicznie i na własną rękę 
starają się wymieniać wiedzą i włączać sąsiadujące obiekty w organizowane 
przez siebie turnieje. Jednym z priorytetów „miękkich” programów powinno być 
stworzenie architektury/platformy stałej współpracy między boiskami i ich ani-
matorami, dzięki której często występujące problemy mogłyby być skuteczniej 
rozwiązywane, a animatorzy i samorządy  mogliby  kopiować dobre praktyki, 
czy dzielić się kosztami turniejów. 
Aktywna lokalna sieć Orlików (rozszerzana na poziomie gminy, powiatu czy 

Bogatsze gminy, dostrzegając rolę animatora potrafią zadbać o ciągłość 
jego zatrudnienia (zapewniają pensje również w zimę), podwyższają ją 
ponad wyznaczony limit i starają się o etaty, np. w lokalnych Ośrodkach 
Sportu. Są to praktyki rzadkie, ale bardzo skuteczne, jeśli chodzi o roz-
mach działań na Orlikach. 

Dobra praktyka

wysokości wynagrodzeń animatorów 

Innym ważnym wątkiem finansowym jest wysokość wynagrodzeń ani-
matorów, a także rodzaj podpisywanych z nimi umów. 9-miesięczne 
umowy zlecenie lub umowy o dzieło, nie pozwalają na angażowanie 
się w tę pracę na cały etat, lub nadają jej wymiar tymczasowy.
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Podsumowanie

1.

2.

3.

województwa) wzmacniana np. przez witrynę internetową, zaspokajałaby 
również bardzo silną potrzebę widzialności działań animatorów i budowania 
prestiżu ich profesji. 

Sieci łączące Orliki powinny być wzmacniane i wspierane zarówno przez 
władze samorządowe, jak i centralne. Poprzez np.: finansowanie regional-
nych turniejów Orlikowych, regularnych spotkań/konferencji animatorów 
i samorządowców zajmujących się Orlikami i/lub stworzenie portalu 
społecznościowego dla osób zainteresowanych tym zagadnieniem.

Pełne wykorzystanie potencjału programu „Moje boisko – Orlik 2012” 
zależy od sprawnego i efektywnego zarządzania powstałą infrastrukturą. 

Fundamentem sprawnego zarządzania Orlikami jest strategiczne myślenie 
o ich dalszym rozwoju po stronie samorządów i Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. 

Z perspektywy dalszego rozwoju Orlików niepokój budzą: 
- niedostatek planowego, długofalowego myślenia o ich przyszłości, po 
stronie samorządów przejawiający się brakiem lokalnych strategii rozwoju 
sportu; sytuację potęguje niepewność lokalnych administratorów Orlików 
co do dalszych planów Ministerstwa dotyczących kontynuacji programu 
„Animator Boiska Orlik”.
- słaba współpraca, przejawiająca się zaburzonym przepływem zasobów 
i wiedzy między podmiotami zarządzającymi i animatorami, co nieko-
rzystnie wpływa na bieżące funkcjonowanie boisk, jak też na tworzenie 
długoterminowych strategii ich działania.
- zbyt mało precyzyjnie określona misja Orlika jako miejsca promującego 
sport powszechny, co nierzadko może skutkować niemal wyłącznym 
skupieniem się podmiotów zarządzających i animatorów na działaniach 
skierowanych do dzieci (przede wszystkim chłopców) i nadmierną 
dominacją piłki nożnej. 
- przeznaczanie znacznej części wydatków związanych z Orlikiem na 
utrzymanie infrastruktury, co skutkuje brakiem inwestycji w „miękki 
wymiar funkcjonowania Orlika”, np. w wzbogacanie oferty zajęć oraz 
w szkolenia dla animatorów, nie mówiąc o godnym wynagradzaniu ich 
pracy. 
- nieumiejętność pozyskiwania środków na finansowanie działalności 
Orlika z alternatywnych źródeł.
- nierzadko zbyt słabe zintegrowanie Orlików z istniejącą siecią obiektów 
sportowych w skali lokalnej i krajowej.
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Część V

Problem Przyczyny Rozwiązanie

Rekomendacje
Rezultaty badań nad funkcjonowaniem Orlików w zróżnicowanych lokaliza-
cjach pozwalają stwierdzić, że kluczowym warunkiem dalszego rozwoju 
tej cennej infrastruktury sportowej jest przede wszystkim wieloaspektowe 
wsparcie dla animatorów Orlika jako gwarantów ich sprawnego funkcjonow-
ania oraz optymalizacja sposobów zarządzania Orlikami na poziomie lokal-
nym.  Odpowiednio dobrane działania pozwolą w pełni zrealizować potencjał 
Orlików jako motorów zmiany społecznej, zwłaszcza w dziedzinie sportu 
powszechnego. Warto podkreślić, że większość koniecznych działań powinna 
mieć  charakter  miękki  i  przybrać  postać  szkoleń pogłębiających  wiedzę 
i kompetencje administratorów i animatorów oraz wsparcia dla mechanizmów 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

Poniższa tabela zawiera diagnozę podstawowych problemów dotyczących 
funkcjonowania Orlików i ich przyczyn oraz propozycję ich konkretnych 
rozwiązań.

Niepewna przyszłość 
Orlika/animatora

Niejasna misja 
Orlika. Niejasna 
misja animatora

Ryzyko utraty moty-
wacji animatorów do 
pracy

Niski prestiż zawodu.

Gminy nie 
odpowiadają sobie 
na pytanie dotyczące 
zasadności powsta-
nia Orlika w danej 
lokalizacji.

Brak myślenia strate-
gicznego.

Tworzenie (najlepiej 
partycypacyjne) 
strategii rozwoju 
sportu w gminie, 
których integralną 
częścią będzie 
działalność Orlika

Stworzenie systemu 
wsparcia bardziej 
satysfakcjonujących 
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cd. Ryzyko utraty 
motywacji anima-
torów do pracy

Niedookreślona 
misja Orlika, a 
zarazem bardzo 
duże oczekiwania 
wobec animatorów i 
zbyt długa lista 
zadań. 

Niesatysfakcjonujące 
warunki zatrudnienia 
(co w dalszej 
perspektywie 
może powodować 
negatywną selekcję 
do zawodu).

Zbyt duża rotacja 
animatorów, co 
skutkuje brakiem 
kumulacji wiedzy 
animatorów o specy-
fice funkcjonowania 
danego Orlika. 

Brak wsparcia ze 
strony innych insty-
tucji lokalnych i
ponadlokalnych.

form zatrudnienia 
(również 
całorocznych!). 

Wypracowanie 
rozwiązań 
pozwalających na 
lepsze wynagradzanie 
pracy animatorów. 

Dookreślenie zadań 
animatora (na 
poziomie lokalnym, 
a nie centralnym, 
ze względu na 
konieczność 
uwzględnienia 
zróżnicowanych 
uwarunkowań funk-
cjonowania obiektów). 

Odciążenie animatora 
i podkreślenie jego 
koordynacyjnej roli. 

Stworzenie lokalnych 
systemów podziału 
zadań (co powinno 
być elementem 
szkoleń z zakresu 
lokalnej współpracy). 

Środki finansowe 
na zatrudnienie do-
datkowych trenerów 
(np. z dyscyplin, 
których nie zna ani-
mator). 
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Brak pomysłów na 
nowe działania/
rozwiązywanie 
istniejących 
problemów

Brak komunikacji 
między animatorem 
– samorządem 
– instytucjami 
zajmującymi się 
sportem. 

Nieumiejętne 
zarządzanie za-
sobami sportowymi z 
poziomu lokalnego.

Brak komunikacji 
między administra-
torami i animatorami 
Orlików. 

Słabe wykorzysty-
wanie sieciowej ar-
chitektury programu.

Włączenie Orlika do 
lokalnego i ponad-
lokalnego systemu 
instytucji 
i obiektów spor-
towych, co ułatwi 
dzielenie kosztów 
organizacji imprez, 
przepływ kadry 
i poprawę komu-
nikacji. 

Wspieranie ponad-
lokalnych inicjatyw 
angażujących Orliki
z danego terenu. 

Organizowanie 
i promowanie 
spotkań/warsztatów 
dla animatorów 

cd. Ryzyko utraty 
motywacji anima-
torów do pracy

Wyizolowanie Orlika 
z lokalnej sieci spor-
towej

Ścisła współpraca z 
innymi 
instytucjami/klubam
i sportowymi.

Konkursy i nagrody 
dla wyróżniających 
się animatorów 
i rozwiązań na 
Orliku jako sposób 
na podniesienie 
prestiżu. 
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cd. Brak pomysłów 
na nowe działania/
rozwiązywanie 
istniejących 
problemów

i zarządzających z 
powiatu/województw 

Nacisk na 
(współ)pracę 
i wymianę 
doświadczeń w 
podgrupach (np. 
grupa dla Orlików z 
małych miast, dużych 
aglomeracji, obiek-
tów przyszkolnych).

Stworzenie portalu 
społecznościowego 
dla animatorów i 
administratorów 
Orlika. Ważne: portal 
musi umożliwiać 
zamieszczanie 
treści przez samych 
zainteresowanych, 
celem umożliwienia 
przepływu wiedzy i 
dobrych praktyk. 

Organizacja 
konkursów 
promujących 
najlepsze/
najbardziej innowa-
cyjne rozwiązania.

Szkolenia dosto-
sowane do sygnali-
zowanych i 
zdiagnozowanych 
potrzeb animatorów.



36

Problem Przyczyny Rozwiązanie

Brak środków na 
bieżące funkcjonow-
anie boiska

Ograniczony budżet 
gminy.

Korzystanie z 
konkursów dota-
cyjnych (MSiT, środki 
unijne).

Mini granty dla 
Orlików lub klubów/
stowarzyszeń 
działających wokół 
Orlików.

Pozyskiwanie 
lokalnych spon-
sorów.

Szkolenia z zakresu 
pozyskiwania alter-
natywnych źródeł 
finansowania dla 
animatorów i przed-
stawicieli samorządu.

Otwarcie dyskusji 
o alternatywnych 
sposobach 
odpłatności za 
korzystanie z infra-
struktury Orlika, 
np. współdzielenia 
kosztów przez 
zorganizowane 
grupy dorosłych; 
organizowanie kon-
sultacji społecznych 
o sposobach 
odpłatności na 
konkretnym Orliku.
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cd. Brak środków na 
bieżące funkcjonow-
anie boiska

(Auto)selekcja 
użytkowników Orlika 
(grupy dominujące i 
nieobecne)

Niedookreślenie misji 
Orlika; brak strategii 
rozwoju sportu 
powszechnego. 

Niedostrzeganie 
problemu przez 
przedstawicieli 
samorządu i anima-
torów Orlików. 

Bariery 
mentalnościowe 
(kobiety się wstydzą, 
seniorzy uważają, że 
sport jest nie dla 
nich). 

Tworzenie lokalnych 
rad ds. sportu, które 
określałyby specyfic-
zne, lokalne priory-
tety w zakresie 
sportu.

Tworzenie 
(partycypacyjne) 
strategii rozwoju 
sportu w gminie.

Szkolenia dla 
samorządów 
z tworzenia zadanio-
wych budżetów na 
sport powszechny, 
uwzględniających 
potrzeby grup dotąd 
pomijanych oraz 
konieczność 
opłacania regu-
larnych zajęć, 
tudzież wsparcia dla 
animatorów ze 
strony trenerów dys-
cyplin, które dotąd 
nie znalazły się w 
ofercie Orlika. 

Wypracowanie 
mechanizmów 
wsparcia 
(finansowego i szko-
leniowego) dla naj-
biedniejszych gmin. 
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Wzmocnienie 
współpracy anima-
tora i instytucji 
zarządzającej z lokal-
nymi organizacjami 
pozarządowymi 
stowarzyszeniami 
skupiającymi 
np. seniorów, 
kobiety, osoby z 
niepełnosprawnością

Słabe zaangażowanie 
społeczności lokalnej

Mieszkańcy nie 
wiedzą, jak mogliby 
się zaangażować w 
działanie Orlika. 

Angażowanie w 
działalność Orlika 
rodziców dzieci 
uczestniczących w 
zajęciach. 

wspólne tworzenie 
oferty sportowej 
dostępnej i atrak-
cyjnej dla tych grup.

Szkolenia dla 
animatorów ze 
sposobów aktywiza-
cji sportowej dla 
różnych grup 
społecznych. 

Wzmocnienie pro-
mocji zajęć:

- utworzenie 
lokalnej strony 
internetowej, 
- zamieszczanie
informacji o ofercie 
Orlika w lokalnie 
popularnych me-
diach.

Ze strony anima-
torów: brak wiedzy 
o sposobach 
aktywizacji grup 
innych niż dzieci i 
młodzież.

cd. (Auto)selekcja 
użytkowników 
Orlika (grupy 
dominujące i nie-
obecne)



Projekt społeczny 2012 jest inicjatywą Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
finansowaną z grantu przyznanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
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cd. Słabe 
zaangażowanie 
społeczności lokalnej

Mieszkańcy nie w pełni 
zdają sobie sprawę z 
korzyści wynikających 
z funkcjonowania 
Orlika; nie czują się za 
niego odpowiedzialni. 

Rozwój wolontariatu; 
odpowiednie szkole-
nia dla animatorów 
lub administratorów 
ze sposobów rozwi-
jania wolontariatu. 

Współpraca z lokal-
nymi organizacjami 
pozarządowymi. 

Zmiana warunków 
konkursów dota-
cyjnych. Warunkiem 
uzyskania finanso-
wania powinno być 
przeprowadzenie 
diagnozy, zawiązanie 
lokalnego 
partnerstwa, 
angażującego inne 
instytucje i organiza-
cje, oraz włączenie 
mieszkańców.   
Konkursy powinny 
wspierać zajęcia 
stałe, a nie tylko 
imprezy sportowe 
oraz kłaść nacisk na 
regularne zajęcia dla 
różnorodnych grup 
społecznych. 




