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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

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 realizacja pełnego zakresu przygotowań kadry 

narodowej w poszczególnych sportach przez polskie związki sportowe jest utrudniona i wprowadza zagrożenie dla 

zrealizowania ww. zadań. W związku z powyższym, przedmiotowy projekt rozporządzenia umożliwi zaangażowanie 

środków finansowych zgromadzonych w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zrealizowanie zadań publicznych,  

o których mowa powyżej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie uszczegóławia przepisy umożliwiające dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 

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

igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak wiadomości w tym zakresie. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Polskie Związki Sportowe 

(PZS) 

71 Wykaz polskich związków 

sportowych 

Beneficjenci środków 

Polski Komitet Olimpijski 

(PKOl) 

1  Ustawa o sporcie Beneficjent środków 

Polski Komitet 

Paraolimpijski (PKPar) 

1 Ustawa o sporcie  Beneficjent środków 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych do następujących podmiotów: 

1) polskie związki sportowe;  

2) Polski Komitet Olimpijski;  

3) Polski Komitet Paraolimpijski.  

Ponadto projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie 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.) w celu udostępnienia go wszystkim 

zainteresowanym podmiotom. Jednocześnie zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), projekt rozporządzenia został 



 
 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny.  
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2015r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Wydatki ogółem 10           10 

budżet państwa            0 

JST            0 

FRKF 10           10 

Saldo ogółem 10           10 

budżet państwa            0 

JST            0 

FRKF 10           10 

Źródła finansowania  

 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Rozporządzenie wprowadza dodatkowy sposób dofinansowania kadry narodowej, co ma związek 

ze zmianą wielkości środków dostępnych z budżetu państwa przeznaczonych na szkolenie 

zawodników kadry narodowej. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem finansowaniem będą 

mogli zostać objęci zawodnicy kadr narodowych bez podziału na wiek. Równocześnie należy 

zauważyć, że na realizację ww. zadań w Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej została 

zarezerwowana w roku bieżącym kwota 10 mln zł. Kwota ta jest 3-krotnie niższa od kwoty 

wyasygnowanej na analogiczny cel w roku 2014. Wówczas kwota ta wynosiła 32,032 tys. zł. 

Jednocześnie kwoty powyższe należy odnosić do środków budżetowych, które odpowiednio 

wynosiły w roku 2014: 133,547 tys. zł, a w roku bieżącym kwota ta wynosi 150 mln zł. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2015 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

Polskie związki 

sportowe, PKOl, PKPar. 

10,0      10,0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 



 
 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane rozporządzenie będzie miało ograniczony wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.  

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Nie dotyczy.  

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

31 grudnia 2015 r.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 


