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Pani
Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowna Pani Minister,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło działania mające na celu 

nadanie Instytutowi Sportu w Warszawie, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), statusu państwowego 

instytutu badawczego.

Przyznanie Instytutowi Sportu w Warszawie takiego statusu umożliwi rozszerzenie jego 

działalności zarówno w zakresie przedmiotowym, jak i podmiotowym. Oznacza to, że Instytut 

będzie mógł zwiększyć zakres prowadzonych badań naukowych i objąć nimi większą grupę 

zawodników, w tym amatorów uprawiających sport. Warto podkreślić, że „utworzenie 

Państwowego Instytutu Badawczego Sportu” zostało określone w ramach priorytetu „wzrost 

wyników sportowych” w dokumencie pn. „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 

2015”.

Skutki projektowanej regulacji będą miały miejsce we wszystkich obszarach funkcjonowania 

Instytutu Sportu w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie:

1) prowadzenia badań antydopingowych zawodników;

2) wspierania przygotowania kadr narodowych powoływanych przez polskie związki 

sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym;

3) prowadzenia działalności edukacyjnej poprzez organizację różnych form kształcenia 

i doskonalenia zawodowego, w szczególności trenerów i instruktorów sportu;

4) prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich;

5) prowadzenia certyfikacji sprzętu i akcesoriów dla sportu i rekreacji.



Mając na uwadze powyższe, stosownie do treści art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie stanowiska 

Pani Minister w sprawie przedmiotowego wniosku do dnia 20 maja 2015 r.

W załączeniu przekazuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania 

Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego wraz 

z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, który zostanie niebawem przekazany do 

uzgodnień międzyresortowych.

Załączniki:
1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu 

państwowego instytutu badawczego wraz z uzasadnieniem.
2. Ocena skutków regulacji.

Z poważaniem


