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UZASADNIENIE 

 

I. Potrzeba i cel wydania aktu. 

Niniejsze rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 28 ust. 2 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 

budżetowej (Dz. U. poz. 1877), zwanej dalej „ustawą okołobudżetową”. Zgodnie z treścią  

art. 28 ust. 1 ww. ustawy w roku 2015 wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612), zwanej dalej „ustawą hazardową”, mogą być 

przeznaczone także na dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem kadry 

narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach 

głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. 

Zmiana wielkości środków budżetowych przeznaczonych w roku 2015 na wykonywanie 

zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 

igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach 

Europy powoduje, iż istnieje konieczność dofinansowania zadań z powyższego obszaru 

z funduszu celowego jakim jest Fundusz. 

 

II. Obecny stan w dziedzinie, która ma być unormowana. 

W obowiązującym stanie prawnym dofinansowanie zadań związanych 

z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy 

odbywa się z wykorzystaniem środków przekazywanych na ten cel bezpośrednio z budżetu 

państwa. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, o czym stanowi art. 86 ust. 2 

ustawy hazardowej. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 4 wydatki Funduszu są przeznaczone  

na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie 

sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Z powyższego zatem wynika,  

że dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału  

w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach 

świata lub mistrzostwach Europy nie jest przedmiotem dofinansowania z powyższego 

Funduszu w zakresie, w jakim dofinansowanie dotyczy kadry narodowej nie zaliczającej się 

do grona dzieci, młodzieży czy osób niepełnosprawnych. 

Równocześnie należy nadmienić, że ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z ustawą 

budżetową na rok 2015. Regulacje przedmiotowej ustawy mają charakter komplementarny  

i dopełniający do uchwalonej i obowiązującej na dany rok ustawy budżetowej. Jednocześnie 

zawarte w treści ustawy okołobudżetowej zmiany niektórych ustaw znajdują swoje 

odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w budżecie państwa i wiążą się  

z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2015. 

W art. 28 ust. 1 ustawy okołobudżetowej zawarto przepis odnośnie możliwości 

kontynuowania w roku 2015  rozwiązania umożliwiającego dofinansowanie zadań 

związanych z przygotowaniami zawodników kadry narodowej do udziału we 
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współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i nieolimpijskich ze środków 

Funduszu. 

III. Przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie. 

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania 

na realizację zadań związanych z przygotowaniem w 2015 roku kadry narodowej do udziału 

w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach 

świata lub mistrzostwach Europy, zwanego dalej „dofinansowaniem”, tryb składania 

wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków Funduszu, na realizację tych 

zadań. 

Projektowane rozporządzenie realizuje taki sam cel jak rozporządzenie Ministra Sportu  

i Turystyki z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych  

z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 

igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach 

Europy  

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 628), zwane dalej 

„dotychczasowym rozporządzeniem”. Minister Sportu i Turystyki będzie realizował zadania 

publiczne w zakresie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 

igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach 

Europy w 2015 roku, prowadzone przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet 

Paraolimpijski lub polskie związki sportowe, na podstawie projektowanego rozporządzenia 

oraz art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715). 

W odniesieniu do zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki, które będą 

mogły podlegać dofinansowaniu należy zauważyć, że w 2015 r. będzie kontynuowany 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 2015 r. 

szkolenie we wszystkich grupach wiekowych w ramach programów dedykowanych dla 

przygotowań  

do mistrzostw świata lub Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich. 

Przepisy niniejszego rozporządzenia zawierają zbliżone rozwiązania w zakresie 

dofinansowania realizacji zadań jak rozwiązania zawarte w dotychczasowym rozporządzeniu, 

a ponadto uwzględniają treść rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania 

realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania 

wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 

1391). 

W projekcie rozporządzenia zawarto następujące regulacje: 

1) w § 1 określono zakres rozporządzenia; 

2) w § 2 wprowadzono słowniczek pojęć, w celu zwiększenia przejrzystości treści 

projektowanego rozporządzenia; 

3) w § 3 określono zakres zadań na które może być przeznaczone 

dofinansowanie; 

4) w § 4 i 5 określono przepisy dotyczące ogłoszenia programu mającego na celu 
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dofinansowanie realizacji zadań; 

5) w § 6 i 7 określono przepisy dotyczące wniosku o dofinansowanie; 

6) w § 8 określono podstawę zawarcia umowy oraz wskazano jakie postanowienia 

ma zawierać umowa; 

7) w § 9 określono sposób przekazywania środków wnioskodawcy; 

8) w § 10 określono konsekwencje zmniejszenia rzeczywistych przychodów 

Funduszu; 

9) w § 11 określono procentowo maksymalną wysokość kosztów pośrednich; 

10) w § 12 określono zasady rozliczania otrzymanego dofinansowania; 

11) w § 13 i 14 określono konsekwencje niewykonania zadania w terminie, 

wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dofinansowania 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotu dofinansowania 

niewykorzystanego; 

12) w § 15 określono termin wejścia rozporządzenia w życie.  

Na podstawie projektowanego rozporządzenia Minister Sportu i Turystyki ogłosi 

stosowny program, który w sposób szczegółowy określi rodzaje zadań objętych 

dofinansowaniem, wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania, wysokość 

środków Funduszu przeznaczonych na realizację programu, warunki udzielania 

dofinansowania i jego wysokość, terminy realizacji zadań, terminy i miejsce składania 

wniosków o dofinansowanie, terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie oraz kryteria 

oceny tych wniosków. 

Projektowane rozporządzenie zostało przekazane do konsultacji publicznych. W ramach 

konsultacji publicznych rozporządzenie przekazano do polskich związków sportowych, 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Podmioty te 

nie zgłosiły uwag do treści rozporządzenia. Jednocześnie w ramach opiniowania wpłynęły 

uwagi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. Uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostały 

uwzględnione. Nie została uwzględniona jedna uwaga Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa dotycząca nieskorelowania terminu końcowego złożenia wniosku o dofinansowanie 

z terminem wykorzystania dofinansowania. W odpowiedzi na powyższe projektodawca 

wskazał, iż terminy te zostały wskazane w sposób właściwy, bowiem z treści przyjętych 

rozwiązań wynika,  

że wnioskodawca ma możliwość podpisania umowy w terminie do 20 grudnia 2015 r., 

natomiast ponosić wydatki z przyznanych środków może do 31 grudnia 2015 r. W 

odpowiedzi na powyższe Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa uznała projekt za 

uzgodniony.  

Do wszystkich zgłoszonych uwag ministerstwo przedstawiło swoje stanowisko. 

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.), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”, 
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zgodnie z wymogami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października  

2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, zgodnie 

z opinią Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 czerwca 2015 r. nr: 

DPUE.920.737.2015/2/mp. 

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.). 


