
Projekt z dnia 27 maja 2013 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P O R T U  I  T U R Y S T Y K I
1)  

z dnia……………2013 r. 

w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 roku kadry 

narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, 

igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania 

realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału 

w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach 

świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a także 

tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej na realizację zadań. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) Funduszu – rozumie się przez to Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej; 

2) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 

będącego dysponentem Funduszu; 

3) środkach Funduszu – rozumie się przez to wpływy z dopłat do stawek, cen losów lub 

innych dowodów udziału w grach objętych monopolem państwa, przekazane na 

rachunek Funduszu; 

4) oferentach – rozumie się przez to podmioty ubiegające się o dofinansowanie realizacji 

zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej ze środków Funduszu; 

5) zadaniach związanych z przygotowaniem kadry narodowej – rozumie się przez to 

zadania związane z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału 

                                                 

1)
 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489). 
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w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, 

mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. 

§ 3. W zakresie realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej środki 

Funduszu można przeznaczyć na dofinansowanie: 

1) udziału w zgrupowaniach i konsultacjach w kraju i za granicą; 

2) startów w imprezach krajowych i zagranicznych; 

3) zakupu sprzętu sportowego i ubiorów sportowych; 

4) zakupu leków, odżywek i suplementów; 

5) ubezpieczenia zawodników, trenerów i sprzętu; 

6) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej; 

7) wynajmu obiektów; 

8) badań zawodników; 

9) innych przedsięwzięć niezbędnych do realizacji szkolenia sportowego; 

10) kosztów obsługi zadania. 

§ 4.  Dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej 

udziela się po przeprowadzeniu otwartego konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.
2)

), z uwzględnieniem przepisów niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 5. 1. Wnioski zawierające oferty na dofinansowanie realizacji zadań związanych 

z przygotowaniem kadry narodowej mogą składać podmioty, których podstawowym celem 

statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej. 

2. Oferta powinna zawierać: 

1) określenie oferenta wraz z aktualnym wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

innego rejestru, albo z zaświadczeniem bądź informacją sporządzonymi na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej oferenta; 

2) szczegółową nazwę zadania wraz z zakresem i charakterystyką (w tym wskazanie 

terminu, miejsca i liczby uczestników); 

3) informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie; 

                                                 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, 

Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. 



– 3 – 

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych przeznaczonych 

na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; 

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania; 

6) kalkulację przewidywanych dochodów oraz innych korzyści związanych z realizacją 

zadania; 

7) kwoty środków Funduszu otrzymane w bieżącym i poprzednim roku; 

8) wskazanie rachunku, na który mają być przekazane środki; 

9) oświadczenie oferenta, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów 

publicznoprawnych oraz innych podmiotów. 

3. Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki: 

1) zbiorczy plan kosztów bezpośrednich, a także kosztów obsługi zadania, zwanych dalej 

„kosztami pośrednimi”; 

2) szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia 

sportowego, specyfikację sprzętu sportowego lub inne informacje niezbędne przy 

rozpatrywaniu oferty. 

§ 6. 1. Oferta na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry 

narodowej, zaakceptowana przez ministra, stanowi podstawę do zawarcia umowy 

z oferentem. 

2. Przekazywanie środków Funduszu i ich rozliczanie odbywa się na podstawie umów 

zawartych przez ministra z oferentami, po spełnieniu warunków i w trybie określonym 

w rozporządzeniu. 

§ 7. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu realizacji zadań związanych 

z przygotowaniem kadry narodowej powinna zawierać w szczególności: 

1) określenie stron umowy; 

2) nazwę i szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dofinansowanie zostało 

przyznane, i termin jego wykonania; 

3) wysokość udzielonego dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków, 

z uwzględnieniem § 8; 

4) termin wykorzystania dofinansowania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonego dofinansowania; 
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6) termin zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, nie dłuższy niż 15 dni od 

określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego 

za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania; 

7) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie 

bez zgody ministra; 

8) określenie warunków zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadania w trakcie 

obowiązywania umowy; 

9) zobowiązanie oferenta do wykorzystania środków Funduszu wyłącznie na cele 

określone w umowie; 

10) zobowiązanie oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków 

Funduszu i wydatków dokonywanych z tych środków; 

11) określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przez oferenta przy 

realizacji zadania; 

12) określenie składników kalkulacji kosztów pośrednich; 

13) zobowiązanie oferenta do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający 

dofinansowania w sposób określony w § 11; 

14) zobowiązanie oferenta do przedłożenia w określonych terminach i zakresie rozliczenia 

zadania oraz do zwrotu środków Funduszu w przypadku niewykonania zadania w części 

lub w całości, pobrania środków Funduszu w nadmiernej wysokości lub nienależnie 

bądź wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem; 

15) klauzulę o możliwościach rozwiązania umowy. 

§ 8. Środki Funduszu przeznaczone w umowie na dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przygotowaniem kadry narodowej są przekazywane na rachunek bankowy 

oferenta w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji 

zadania. 

§ 9. 1. Jeżeli przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej ze 

środków Funduszu zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, oferent jest 

obowiązany zwrócić je w terminie 14 dni od dnia uzyskania dochodu na rachunek Funduszu. 

2. Oferent może wystąpić do ministra w terminie określonym w ust. 1 z propozycją 

zagospodarowania dochodów nieprzewidzianych w umowie. Po rozpatrzeniu propozycji 

strony mogą w formie aneksu do umowy rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanego zadania 

albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania. 
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3. Osiągnięte przez oferenta dochody z tytułu kar umownych powinny być zwrócone, 

proporcjonalnie do udziału środków Funduszu w pokryciu wydatku, na rachunek Funduszu 

w terminie 14 dni od dnia uzyskania dochodu. 

§ 10. Oferenci realizujący zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej mogą 

przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich związanych 

z realizacją zadania, dofinansowanych ze środków Funduszu, w tym na wynagrodzenia osób 

obsługujących te zadania. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środków Funduszu 

ustala się, po ich szczegółowej analizie, w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy, 

z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania. 

§ 11. 1. Minister jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji zadań 

związanych z przygotowaniem kadry narodowej dofinansowanych ze środków Funduszu. 

2. Kontroli podlega w szczególności: 

1) przebieg i sposób realizacji zadania; 

2) wykorzystanie środków Funduszu; 

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej; 

4) prawidłowość rozliczeń z ministrem. 

3. Oferent jest obowiązany do udostępnienia na żądanie upoważnionych przedstawicieli 

ministra informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

4. Ustalenia kontroli są przedstawiane w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania 

jest przedstawiana w wystąpieniu pokontrolnym. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera 

wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu usunięcia nieprawidłowości. 

6. Oferent w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych 

zawiadamia organ udzielający dofinansowania o sposobie uwzględnienia tych wniosków 

i wykonania tych zaleceń lub o przyczynach ich nieuwzględnienia lub niewykonania. 

§ 12. 1. Oferent jest obowiązany do sporządzenia i przedstawienia ministrowi 

rozliczenia otrzymanego dofinansowania na realizację zadania związanego z przygotowaniem 

kadry narodowej w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie 

30 dni od zakończenia zadania. 

2. Minister zatwierdza przedstawione przez oferenta rozliczenie dofinansowania na 

realizację zadania w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia. 
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3. Jeżeli przedstawione rozliczenie dofinansowania na realizację zadania zawiera istotne 

błędy lub jest niekompletne, minister wzywa oferenta do jego uzupełnienia w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania. 

4. W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadań związanych 

z przygotowaniem kadry narodowej w terminie określonym w umowie, środki Funduszu 

podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania 

umowy. 

5. Niewykorzystane środki Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu 

w terminie 15 dni od dnia wykonania zadania określonego w umowie. 

6. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie 

z przeznaczeniem, nienależnego pobrania lub pobrania środków Funduszu w nadmiernej 

wysokości oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
3)

) 

w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 

w porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW 

  

                                                 

3)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 

poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548. 
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UZASADNIENIE 

Niniejsze rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 31 

ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 

ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456). 

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki dofinansowania zadań 

związanych z przygotowaniem w 2013 roku kadry narodowej do udziału w igrzyskach 

olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy, tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację tych zadań. Projekt niniejszego 

rozporządzenia uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051). 

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zadania publiczne w zakresie przygotowań 

kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy w 2013 roku, prowadzone przez polskie związki sportowe, na 

podstawie art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, 

poz.857, z późn. zm.
4)

), art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.
5)

), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.
6)

), rozporządzenia Ministra Sportu 

i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, 

z późn. zm.
7)

) 

                                                 

4)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, 

poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r., poz. 490. 
5)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, 

poz. 622 i Nr 134, poz. 779. 
6)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 

poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 

i poz. 1548. 
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, 

Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241,  Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. 



– 8 – 

W 2013 r. w ramach przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach 

olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy przewiduje się realizację finalnego etapu przygotowań do zbliżających 

się XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014. Program obejmować będzie 

zawodników kadry narodowej objętych szkoleniem olimpijskim w 6 zimowych sportach: 

narciarstwo, biathlon, snowboard, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, sporty 

saneczkowe. Od 2013 r. rozpocznie się również kolejny, 4-letni cykl przygotowań 

olimpijskich do Igrzysk XXXI Letniej Olimpiady w 2016 r. w Rio de Janeiro. Równolegle 

zawodnicy polskich związków sportowych realizować będą w 2013 r. szkolenie we 

wszystkich grupach wiekowych w ramach „Przygotowań do mistrzostw świata lub Europy 

w sportach olimpijskich i nieolimpijskich. 

Przepisy ustawy o grach hazardowych pozwalają na finansowanie ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej kadry narodowej do 23 roku życia (junior młodszy, junior, 

młodzieżowiec). Zmniejszenie środków budżetowych na rok 2013 przeznaczonych na 

wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału 

w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy wymusza 

konieczność finansowania zawodników w kategorii seniora również z funduszu celowego. 

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) pozwala na dofinansowanie 

zadań związanych z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej bez podziału na kategorie 

wiekowe. 

W projekcie rozporządzenia zawarto regulacje dotyczące trybu składania wniosków 

o dofinansowanie, a także przepisy określające niezbędne postanowienia zawieranych umów. 

Ponadto określono zasady rozliczania uzyskanego dofinansowania.  

Przy konstruowaniu przepisów projektu niniejszego rozporządzenia oparto się na 

sprawdzonych w praktyce przepisach rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej dostosowując je odpowiednio do wymogów delegacji ustawowej do wydania 

niniejszego rozporządzenia.  

W projekcie rozporządzenia szczegółowo uregulowano: 

W § 2 wprowadzono słowniczek podstawowych pojęć, co zapewni większą 

przejrzystość treści niniejszego projektu; 
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W § 3 określono zakres realizacji zadań związanych z kadrą narodową; 

W § 5 szczegółowo określono podmioty jakie mogą ubiegać się o dofinansowanie, 

a także informacje dotyczące danych jakie powinny znaleźć się w ofercie; 

W § 7 określono szczegóły dotyczące postanowień umowy na realizację dofinansowania 

z FRKF. 

Projektowanie rozporządzenie jest kluczowe dla poprawnego funkcjonowania  

i przygotowania kadr narodowych poszczególnych związków sportowych. Pozwala ono na 

dofinansowanie seniorów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, co przy 

drastycznym zmniejszeniu nakładów na sport w budżecie państwa znacznie ograniczało 

możliwości odpowiedniego przygotowania zawodników do najważniejszych imprez w kraju i 

na świecie. Kolejnym aspektem, który należy uznać za ważny interes państwa są zbliżające 

się Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 r. Zapewnienie odpowiednich warunków 

zawodnikom w chwili obecnej będzie skutkowało znacznie lepszymi wynikami na głównej 

imprezie zimowej w 2014 r. 

Proponuje się, aby przepisy niniejszego projektu rozporządzenia weszły w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 31 ustawy 

z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 

budżetowej,  przeznaczanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 

dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w 

igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach 

świata lub mistrzostwach Europy jest ograniczone tylko do 2013 r. W celu prawidłowego 

wydatkowania tych środków konieczne jest wydanie nowych zarządzeń Ministra Sportu 

i Turystyki regulujących sprawy kadr narodowych oraz samo przeprowadzenie procedury 

udzielenia dofinansowania. Tak określonemu terminowi wejścia w życie rozporządzenia nie 

stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.  

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.
8)

), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, zgodnie z wymaganiami 

                                                 

8)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, 

poz. 622 i Nr 161, poz. 966 
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§ 11a ust. 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.
9)

). 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).  

                                                 

9)
 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, 

poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, 

poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785 i Nr 113, poz. 1146. 
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Ocena skutków regulacji (OSR) 

Podmioty, na które oddziaływać będzie projektowana regulacja 

Zakres regulacji rozporządzenia dotyczy zadań związanych z osobami będącymi 

w kadrach narodowych właściwych polskich związków sportowych (Polskie Związki 

Sportowe), oraz podmiotów upoważnionych na podstawie rozporządzenia w sprawie 

dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej. 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 

W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przekazany do: Aeroklubu 

Polskiego, Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej, Polskiego Związku Alpinizmu, 

Polskiego Związku Badmintona, Polskiego Związku Baseballu i Softballu, Polskiego 

Związku Bilardowego, Polskiego Związku Bokserskiego, Polskiego Związku Brydża 

Sportowego, Polskiego Związku Curlingu, Polskiego Związku Gimnastycznego, Polskiego 

Związku Golfa, Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Polskiego Związku Hokeja na Trawie, 

Polskiego Związku Jeździeckiego, Polskiego Związku Judo, Polskiego Związku Ju-Jitsu, 

Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego Związku Karate, Polskiego Związku Karate 

Fudokan, Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, Polskiego Związku Kendo, Polskiego 

Związku Kick-Boxingu, Polskiego Związku Kolarskiego, Polskiego Związku Korfballu, 

Polskiego Związku Koszykówki, Polskiego Związku Kręglarskiego, Polskiego Związku 

Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego 

Związku Łuczniczego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Polskiego Związku 

Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, 

Polskiego Związku Motorowego, Polskiego Związku Muaythai, Polskiego Związku 

Narciarskiego, Polskiego Związku Orientacji Sportowej, Polskiego Związku Pięcioboju 

Nowoczesnego, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 

Polskiego Związku Płetwonurkowania, Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku 

Podnoszenia Ciężarów, Polskiego Związku Rugby, Polskiego Związku Skibobowego, 

Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego, Polskiego Związku Snowboardu, 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, 

Polskiego Związku Sportów Niesłyszących, Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów, 

Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Polskiego Związku Sumo, Polskiego Związku 
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Szachowego, Polskiego Związku Szermierczego, Polskiego Związku Taekwon-do, Polskiego 

Związku Taekwondo Olimpijskiego, Polskiego Związku Tańca Sportowego, Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego, Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Towarzystw 

Wioślarskich, Polskiego Związku Triathlonu, Polskiego Związku Unihokeja, Polskiego 

Związku Warcabowego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku Wushu, 

Polskiego Związku Zapaśniczego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Związku Piłki Ręcznej 

w Polsce, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, 

Instytutu Sportu, Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Stowarzyszenia 

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, Polskiego 

Związku Sportu Niesłyszących, Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON”. 

W trakcie trwania konsultacji społecznych uwagi zgłosili: Polski Związek 

Gimnastyczny, Polska Federacja Sportu Młodzieżowego, Polski Związek Zapaśniczy oraz 

Polski Związek Hokeja na Trawie. Ponadto Polski Związek Kolarski i Związek Piłki Ręcznej 

w Polsce przesłały pisemną informację, że nie zgłaszają uwag do projektu.  

W swojej uwadze Polska Federacja Sportu Młodzieżowego zakwestionowała możliwość 

dofinansowania ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych 

z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach głuchych i udziału mistrzostwach świata lub Europy. W toku 

konsultacji społecznych wyjaśniono, że to ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) 

przesądziła, że środki Funduszu będą przeznaczone na ww. cele, a projekt niniejszego 

rozporządzenia stanowi wykonanie przepisów tej ustawy, 

W treści projektu została uwzględniona jedna z uwag Polskiego Związku Zapaśniczego 

polegająca na doprecyzowania brzmienia § 7 ust. 1 pkt 8. Nie przyjęto natomiast uwag 

w zakresie zmian w § 7 pkt 6 projektu rozporządzenia dotyczących terminów zwrotu 

niewykorzystanego dofinansowania oraz uwagi dotyczącej § 7 pkt 7 dotyczącej klauzuli 

niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzeci bez zgody 

ministra. Przepisy te są wzorowane na obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra 

Spotu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków 

FRKF. Rozwiązanie to zostało sprawdzone w okresie stosowania tego rozporządzenia 

i dotychczasowa praktyka nie wskazuje na konieczność dokonywania zmian w tym zakresie. 
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W projekcie niniejszego rozporządzenia nie uwzględniono również uwag Polskiego 

Związku Hokeja na Trawie w zakresie doprecyzowania katalogu zadań, które można 

dofinansować z Funduszu oraz uwagi dotyczącej podwyższenia maksymalnej wysokości 

kosztów pośrednich do 20%. Rozpatrując te uwagi wzięto pod uwagę, że zakwestionowane 

przepisy są wzorowane na obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spotu 

i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków FRKF. 

Rozwiązania te zostały sprawdzone w okresie stosowania tego rozporządzenia i w opinii 

projektodawcy dotychczasowa praktyka nie wskazuje na konieczność dokonywania zmian 

w tym zakresie. 

Nie uwzględniono również uwag zgłoszonych przez Polski Związek Gimnastyczny, 

które dotyczyły rozszerzenia katalogu zadań, które można dofinansować z Funduszu. 

Powodem nieuwzględnienia tych uwag była ograniczona ilość środków Funduszu będących 

w dyspozycji.  

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych dla 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to realizowane 

będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W roku 2013 środki z funduszu 

celowego wynoszą 565 814 tyś. zł. W tym na wspieranie i rozwój infrastruktury sportowej 

318 979 tyś. zł., wspieranie rozwoju sport dla wszystkich 61 805 tyś. zł., wspieranie sportu 

wyczynowego 185 030tyś. zł. Ogólna kwota przeznaczona na to zadanie 65 429 tyś. zł. 

Przedstawione środki nie będą miały wpływu na zadania związane z infrastrukturą oraz 

sportem dla wszystkich. 

Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy . 

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
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Wpływ na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana regulacja nie wpłynie na rozwój regionalny. 

Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej – zgodnie 

z pismem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2013 r. (znak: DPUE 920-378-

13/eg/1; PDUE.920.485.2013/2). 


