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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER FINANSÓW

FS10.021.16.2015

Pan
Adam K
M inister!

W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 27 iipca 2015 r. znak: DP- 

WPL/0201/4/2015/3 UNP:2015-44322 projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego wraz 

z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, przedstawiam następujące uwagi.

1. W projekcie, w §4 należy przeredagować pkt. 1) i pkt. 3). Przepis ten, w tym zakresie, 

powinien być sformułowany analogicznie do treści przepisu §4 pkt. 1) rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania 

Informacji statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1452).

2. Przepis §5 należy doprecyzować o wskazanie którzy dysponenci poza ministrem właściwym 

do spraw kultury fizycznej są dysponentami środków budżetowych na realizację zadań 

Instytutu określonych w §3 ust. 2.

3. Uzasadnienie należy uzupełnić o wskazanie różnic w dotychczas realizowanych przez 

Instytut zadaniach i tych które będzie realizował po uzyskaniu statusu państwowego 

instytutu badawczego.

4. Projekt rozporządzenia nie przewiduje uzyskiwania przez Instytutu środków finansowych 

pochodzących z prowadzonej działalności. Natomiast w Uzasadnieniu i w Ocenie Skutków 

Regulacji zawarto informację o przewidzianej do pozyskania od przedsiębiorców kwoty 

2,32 min zł w ciągu 10 lat, którą planuje się przeznaczyć na realizację dodatkowych zadań, 

które zostaną nałożone na Instytut w związku z nadaniem mu statusu państwowego instytutu 

badawczego. Projekt wymaga w tym zakresie uzupełnienia.
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5. W Ocenie Skutków Regulacji, w p k t 6 -  „Wpływ na sektor finansów publicznych 

należy w poz* „Dochody ogółem” oraz w poz. „Pozostałe jednostki (oddzielnie)” wskazać 

planowane do uzyskania dodatkowe środki wskazane w pkt. 7 Oceny Skutków Regulacji. 

Ponadto należy uzupełnić poz. „Dodatkowe inform acje,...” o wskazanie w jakiej wysokości 

otrzymuje dotacje Instytut obecnie i w jakiej będzie otrzymywał po uzyskaniu statusu 

państwowego instytutu badawczego wraz ze wskazaniem źródła tych środków, mając na 

uwadze zastrzeżenie zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r. znak: 

FS 10.021.8.1.2015.

Uprzejmie informuję, iż ostateczne stanowisko odnośnie do projektowanych regulacji zostanie 

przekazane po przedstawieniu wyjaśnień w powyższym zakresie.


