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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Nadanie Instytutowi Sportu w Warszawie, zwanemu dalej „Instytutem”, statusu państwowego instytutu badawczego jest 

realizacją zadania „Utworzenie Państwowego Instytutu Badawczego Sportu” określonego w ramach priorytetu „wzrost 

wyników sportowych” w dokumencie pn. „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015”. 

Jednym z bezpośrednich powodów starań o nadanie statusu państwowego instytutu badawczego Instytutowi, będącemu 

placówką naukowo-badawczą w sporcie, jest konieczność wsparcia sportu poprzez stworzenie warunków do realizacji 

zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla 

zapewnienia m.in. bezpieczeństwa publicznego rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz poprawy jakości życia obywateli 

dotyczących przede wszystkim ochrony zdrowia, promocji aktywności fizycznej poprzez wspierania sportu wyczynowego 

oraz standardów produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów.  

Wsparcie sportu nastąpi poprzez realizację w sposób ciągły następujących zadań:  

1) działalność w zakresie prowadzenia badań antydopingowych zawodników; 

2) działalność w zakresie przygotowania kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału 

we współzawodnictwie sportowym, w szczególności igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach 

głuchych; 

3) działalność w zakresie edukacji poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

w szczególności trenerów i instruktorów sportu; 

4) działalność w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich, w szczególności sportu wśród dzieci i młodzieży 

poprzez prowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, 

popularyzację różnorodnych form aktywności fizycznej oraz działalność edukacyjną; 

5) działalność w zakresie certyfikacji sprzętu i akcesoriów dla sportu i rekreacji na podstawie posiadanego certyfikatu 

akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.  

Jednocześnie zaznaczyć należy, że zadania przewidziane do realizacji przez Instytut w sposób ciągły zostały uwzględnione 

w Programie Rozwoju Sportu do roku 2020, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r., który zastąpi 

obowiązującą obecnie Strategię Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015. 

Nadanie statusu przyczyni się również do efektywniejszego finansowania działalności Instytutu poprzez przekazywanie 

dotacji celowej na realizacje zadań zleconych wykonywanych w sposób ciągły. Wysokość dotacji będzie uwzględniona w 

ustawie budżetowej na wniosek Ministra Sportu i Turystyki.  

Dotychczas Minister Sportu i Turystyki na podstawie odrębnych umów przekazywał Instytutowi środki na realizację 

konkretnych zadań w danym roku, co skutkowało brakiem stabilności (ciągłości) realizowanych zadań (długotrwała 

procedura konkursowa, niepewność co do wyboru najlepszej oferty w sytuacji gdy najlepsze warunki realizacji zadań 

zapewnia Instytut).   

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

Przyznanie Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego 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 docelową profesjonalnych sportowców oraz sportowców amatorów.  

Ministerstwo Sportu i Turystyki szacuje, że Instytut posiadając status państwowego instytutu badawczego pozyska 

dodatkowo w ciągu 10 lat kwotę ok. 2,32 mln zł. Będą to środki pochodzące od małych, średnich, a w szczególności dużych 



przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z wyspecjalizowanym podmiotem certyfikującym sprzęt i akcesoria sportowe, 

a także suplementy diety oraz inne produkty spożywcze stosowane przez profesjonalnych sportowców oraz sportowców 

amatorów.  

Środki pozyskane w ten sposób będą przeznaczone na realizację dodatkowych zadań, które zostaną nałożone na Instytut  

w związku z nadaniem mu statusu państwowego instytutu badawczego. 

Skutki wprowadzonej regulacji będą odczuwalne we wszystkich obszarach funkcjonowania Instytutu. W szczególności będą 

one dotyczyć zadań realizowanych przez Instytut, których wykonywanie w sposób ciągły jest szczególnie ważne dla 

planowania i realizacji polityki państwa, a także jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ochrony 

dziedzictwa narodowego, rozwoju edukacji, aktywności fizycznej i sportu oraz poprawy jakości życia obywateli. Należy do 

nich:  

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. 

W ramach powyższych pięciu głównych obszarów działalności Instytutu zostały wyodrębnione najważniejsze skutki 

(oczekiwane efekty) wprowadzenia regulacji z podziałem na wymiary: społeczny, prawny oraz naukowy. 

1) Działalność w zakresie prowadzenia badań antydopingowych zawodników.  

Skutki wprowadzenia regulacji w wymiarze: 

a. społecznym: 

 prowadzenie kampanii informacyjnych i działalności wydawniczej w zakresie opiniowania i informowania 

osób uprawiających sport o charakterze amatorskim, o suplementach diety mogących mieć niekorzystny 

wpływ na zdrowie, 

 wykonywanie specjalistycznych badań na zlecenie innych jednostek np. laboratoriów toksykologicznych, 

w zakresie identyfikacji substancji psychoaktywnych, których stosowanie jest zabronione przez prawo, 

w suplementach diety i podobnych środkach, 

 objęcie badaniami na obecność niedozwolonych środków w organizmie, szerokiej grupy profesjonalnych 

sportowców, także spoza krajowych reprezentacji narodowych różnych sportów, 

 zwiększenie szans na organizację międzynarodowych zawodów sportowych w Polsce, w związku 

z posiadaniem laboratorium antydopingowego w Instytucie o statusie państwowego instytutu badawczego. 

b. naukowym: 

 dzięki wprowadzeniu ciągłości badań antydopingowych Instytut będzie miał możliwość przygotowania 

wieloletniej kompleksowej strategii badań pozwalającej na wdrażanie nowych technik i metod badawczych 

zgodnych z międzynarodowymi standardami, określonymi przepisami umów międzynarodowych, których 

stroną jest Polska. Wyeliminowane zostaną również zagrożenia wynikające z obecnej formy prowadzenia 

badań antydopingowych, które są planowane w cyklach rocznych, a formalne wymagania dotyczące 

zatwierdzania badań na kolejny rok powodują ich wstrzymanie na okresy nawet kilkumiesięczne. 

2) Działalność w zakresie wspierania przygotowania kadr narodowych powoływanych przez polskie związki 

sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym.  

Skutki wprowadzenia regulacji w wymiarze:  

a. społecznym: 

 lepsze wyniki osiągane przez reprezentantów Polski na oficjalnych zawodach, wpłyną na większe 

zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną w społeczeństwie oraz przyczynią się promocji kraju 

w wymiarze międzynarodowym, 

 popularyzacja sportów olimpijskich i paraolimpijskich, 

 poprawa stanu aktywności fizycznej oraz szeroko rozumianego zdrowia publicznego. 

 

b. naukowym: 

 zwiększenie potencjału badawczego Instytutu poprzez stałą współpracę z polskimi związkami sportowymi 

o charakterze ciągłym, 

 usystematyzowanie i wypracowanie standardów wsparcia polskich związków sportowych, które obecnie 

jest realizowane doraźnie na wniosek danego związku, a działania kumulują się na koniec roku. 

3) Działalność w zakresie edukacji poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, w 

szczególności trenerów i instruktorów sportu.  

Skutki wprowadzenia regulacji w wymiarze:  

a. społecznym: 



 stworzenie krajowego ośrodka weryfikacji i kontroli kwalifikacji trenerskich, dla osób wykonujących pracę 

trenera w związku z ustawową deregulacją zawodu trenera otwierającą drogę do pracy trenera dla osób 

nieposiadających doświadczenia w zawodzie, 

 kontynuowanie w sposób ciągły działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób 

wykonujących zawód trenera i instruktora sportu, co pozwoli zmniejszyć fluktuację kadr i wprowadzić 

długookresową strategię doskonalenia kwalifikacji zawodowych, 

 opracowanie ramowych standardów kształcenia trenerów z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy nauki 

ukierunkowanych na wykorzystanie wiedzy w realizowanych programach treningowych, 

 realizacja stałej współpracy z polskimi związkami sportowymi w zakresie potwierdzania uzyskania 

kwalifikacji trenerskich. 

b. prawnym: 

 stworzenie krajowych ram kwalifikacji trenerskich, spełniających międzynarodowe wymogi określone 

przepisami.   

c. naukowym: 

 stworzenie warunków do długoterminowej analizy efektywności szkolenia trenerów i dostosowanie 

programów szkoleń do bieżących potrzeb w oparciu o rozwiniętą bazę wiedzy o kwalifikacjach i rozwoju 

trenerów oraz stosowanych programach treningowych. 

4) Działalność w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich.  

Skutki wprowadzenia regulacji w wymiarze: 

a. społecznym: 

 upowszechnianie dostępu i możliwości korzystania z różnorodnych form aktywności fizycznej wśród 

społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży, 

 kontynuacja działań mających na celu podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 

poprzez zwiększanie liczby krajowych placówek oświatowych biorących udział w dedykowanych 

projektach, 

 poprawa stanu świadomości o aktywności fizycznej i zdrowiu publicznym wśród dzieci  

i młodzieży. 

b. naukowym: 

 zwiększenie potencjału badawczego poprzez rozszerzenie podmiotowego zakresu badań diagnostycznych 

o grupę docelową najmłodszych, 

 stworzenie wieloletnich strategii badawczych, mających na celu określenie efektów aktywności fizycznej 

społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, z możliwością śledzenia stanu szeroko pojętego zdrowia 

publicznego w zależności od poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa. 

5) Działalność w zakresie prowadzenia certyfikacji sprzętu i akcesoriów dla sportu i rekreacji.  

Skutki wprowadzenia regulacji w wymiarze: 

a. społecznym: 

 rozszerzenie działalności na suplementy diety oraz inne produkty spożywcze stosowane przez 

profesjonalnych sportowców oraz sportowców amatorów, 

 

 produkty certyfikowane będą bardziej rozpoznawalne od produktów o informacjach sfałszowanych bądź 

niepełnych w zakresie skutków stosowania tych produktów oraz użytych składników, 

 stworzenie systemu certyfikacji urządzeń sportowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób 

korzystających z urządzeń posiadających certyfikat – poprawa bezpieczeństwa publicznego, 

 dynamiczny rozwój prywatnego sektora producentów urządzeń i sprzętu sportowego wymaga ciągłego 

opracowywania nowych norm i programów certyfikujących, zapewniających przede wszystkim 

bezpieczeństwo i efektywność treningu użytkowników, 

b. naukowym: 

 współpraca z sektorem producentów suplementów diety oraz sprzętu i urządzeń sportowych pozwoli na 

transfer wiedzy z Państwowego Instytutu Badawczego do gospodarki w ramach komercjalizacji efektów 

badań naukowych, 

 rozwój procedur certyfikujących, wypracowanie nowych technik i metod badawczych dostosowanych do 

zmieniającego się rynku producentów suplementów diety oraz sprzętu i urządzeń sportowych. 

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

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 



Instytut 1 Akt erekcyjny 

Oddziaływanie bezpośrednie – zmiana 

statusu instytutu i poszerzenie zakresu 

działania. 

Trenerzy i instruktorzy sportu 38 920  
Rocznik  Statystyczny 2014, 

str. 415 

Oddziaływanie bezpośrednie – rozwój 

kompetencji i podnoszenie kwalifikacji 

trenerów i instruktorów sportu. 

Zawodnicy (uczestnicy zawodów 

sportowych) 
1 009 351 

Sprawozdanie z działalności 

polskich związków 

sportowych za 2013 r. 

(KFT-2), Główny Urząd 

Statystyczny 

Oddziaływanie pośrednie – 

dostęp większej liczby uczestników 

zawodów sportowych w sposób 

systematyczny (ciągły) do badań. 

Społeczeństwo 38 512 tys. 
Rocznik  Statystyczny 2014, 

str. 203 

Oddziaływanie pośrednie – zwiększenie 

dostępu i możliwości korzystania  

z różnorodnych form aktywności 

fizycznej oraz podniesienie poziomu 

wiedzy na temat prozdrowotnego 

charakteru aktywności fizycznej.  

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

 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego 

instytutu badawczego wraz z uzasadnieniem i OSR został skonsultowany z 85 podmiotami, w tym m.in. z polskimi 

związkami sportowymi. Konsultacje odbyły się w dniach 20 lipca 2015 r. – 6 sierpnia 2015 r.  

Uwagi do treści projektu zostały zgłoszone przez dwa podmioty: Polski Związek Lekkiej Atletyki i Polską Federację Sportu 

Młodzieżowego. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Raporcie z konsultacji publicznych przedstawiło swoje stanowisko do 

wszystkich zgłoszonych uwag. Uwagi nie zostały uwzględnione.   

Wykaz podmiotów, do których został skierowany projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR:  

1. Rada Główna Instytutów Badawczych, 

2. Polski Komitet Olimpijski, 

3. Polski Komitet Paraolimpijski,  

4. Aeroklub Polski, 

5. Polski Związek Akrobatyki Sportowej, 

6. Polski Związek Alpinizmu, 

7. Polski Związek Badmintona, 

8. Polski Związek Baseballu i Softballa, 

9. Polski Związek Biathlonu, 

10. Polski Związek Bilardowy, 

11. Polski Związek Bobslei i Skeletonu, 

12. Polski Związek Bocii, 

13. Polski Związek Bokserski, 

14. Polski Związek Brydża Sportowego, 

15. Polski Związek Curlingu, 

16. Polski Związek Gimnastyczny, 

17. Polski Związek Golfa, 

18. Polski Związek Hokeja na Lodzie, 

19. Polski Związek Hokeja na Trawie, 

20. Polski Związek Jeździecki, 

21. Polski Związek Judo, 

22. Polski Związek Ju-jitsu, 

23. Polski Związek Kajakowy, 

24. Polski Związek Karate, 

25. Polski Związek Karate Tradycyjnego, 

26. Polski Związek Karate Fudokan, 

27. Polski Związek Kendo, 

28. Polski Związek Kickboxingu, 

29. Polski Związek Kolarski, 

30. Polski Związek Korfballu, 

31. Polski Związek Koszykówki, 

32. Polski Związek Kręglarski, 

33. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, 

34. Polski Związek Lekkiej Atletyki, 



35. Polski Związek Łuczniczy, 

36. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, 

37. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, 

38. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, 

39. Polski Związek Motorowy, 

40. Polski Związek Muaythai, 

41. Polski Związek Narciarski, 

42. Polski Związek Orientacji Sportowej, 

43. Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego, 

44. Polski Związek Piłki Nożnej, 

45. Polski Związek Piłki Siatkowej, 

46. Polski Związek Płetwonurkowania, 

47. Polski Związek Pływacki, 

48. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, 

49. Polski Związek Rugby, 

50. Polski Związek Radioorientacji Sportowej,  

51. Polski Związek Skibobowy, 

52. Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego, 

53. Polski Związek Sportów Saneczkowych, 

54. Polski Związek Sportów Wrotkarskich, 

55. Polski Związek Sportu Niesłyszących, 

56. Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów, 

57. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, 

58. Polski Związek Sumo, 

59. Polski Związek Szachowy, 

60. Polski Związek Szermierczy, 

61. Polski Związek Taekwon-do, 

62. Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, 

63. Polski Związek Tańca Sportowego, 

64. Polski Związek Tenisa Stołowego, 

65. Polski Związek Tenisowy, 

66. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, 

67. Polski Związek Triathlonu, 

68. Polski Związek Unihokeja, 

69. Polski Związek Warcabowy, 

70. Polski Związek Wędkarski, 

71. Polski Związek Wushu, 

72. Polski Związek Zapaśniczy, 

73. Polski Związek Żeglarski, 

74. Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 

75. Liga Obrony Kraju, 

76. Akademicki Związek Sportowy ZG, 

77. Szkolny Związek Sportowy, 

78. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, 

79. Krajowe Zrzeszenie LZS, 

80. Polska Federacja Sportu Młodzieżowego, 

81. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 

82. Wojskowa Federacja Sportu, 

83. Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, 

84. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, 

85. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  Nie dotyczy - przedmiotowa regulacja nie ma wpływu na sektor finansów publicznych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Przedmiotowa regulacja nie rodzi dodatkowych skutków dla sektora finansów publicznych. Zadania 

Instytutu będą realizowane w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji 

właściwych ministrów, w tym przede wszystkim ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się 

o dodatkowe środki z budżetu państwa ponad te pozostające w dyspozycji właściwych ministrów. 

Instytut w latach 2012-2014 otrzymał następujące środki finansowe: 

Tytuł 2014 2013 2012 

Dotacja statutowa MNiSzW1 1 370 730 1 536 890  1 936 150 

Inne środki przekazane przez MNiSzW (granty) 370 270 283 150 452 860 

Środki przekazane przez MSiT, w tym z budżetu państwa 

i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
9 387 140 7 999 414  4 508 560  

Inne środki pozyskane przez Instytut, w tym: 3 468 505 3 897 686 4 827 555  

usługi wynajmu pow. biurowej 309 664 312 568 ---- 

badania usługowo- wdrożeniowe 629 373 1 135 164 ---- 

usługi certyfikacyjne  111 642 88 894  ---- 

badania antydopingowe 967 528 800 674 ---- 

inne (sprzedaż majątku, odsetki, różnice kursowe, pokrycie 

amortyzacji środków trwałych dotowanych) 
1 450 298 1 560 387 ---- 

Skróty użyte w tabeli: 

MNiSzW – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MSiT – Minister Sportu i Turystyki 

 

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) 

duże przedsiębiorstwa 0 0,05 0,10 0,20 0,50 0,90 1,75 

                                                           
1 Dotacja przekazywana na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1620 z późn. zm.). 



W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2015 r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0,01 0,02 0,05 0,20 0,30 0,58 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 

Producenci i dystrybutorzy suplementów diety, w tym odżywek dla 

sportowców, będą mogli poszerzać grono swoich klientów poprzez dotarcie do 

nowych grup społecznych posiadających m.in. wiedzę w zakresie wpływu 

aktywności fizycznej na zdrowie. 

Producenci sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych będą mogli oferować 

sprawdzone produkty posiadające certyfikat państwowego instytutu 

badawczego.  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Producenci i dystrybutorzy suplementów diety, w tym odżywek dla 

sportowców, będą mogli poszerzać grono swoich klientów poprzez dotarcie do 

nowych grup społecznych posiadających m.in. wiedzę w zakresie wpływu 

aktywności fizycznej na zdrowie. 

Producenci sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych będą mogli oferować 

sprawdzone produkty posiadające certyfikat państwowego instytutu 

badawczego. 

Kluby sportowe i polskie związki sportowe będą mogły korzystać z kadry 

trenerskiej rozwijającej swoje umiejętności i podnoszącej kwalifikacje.  

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Obywatele uzyskają dostęp do wiedzy na temat wpływu różnych form 

aktywności fizycznej na zdrowie, a także dostęp do produktów i akcesoriów 

sportowych sprawdzonych i certyfikowanych przez państwowy instytut 

badawczy.   

trenerzy i instruktorzy 

sportu 

Trenerzy i instruktorzy sportu będą mieli możliwość zdobywania dodatkowych 

umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.  

zawodnicy (uczestnicy 

zawodów sportowych) 

Zawodnicy profesjonalni i nieprofesjonalni uzyskają dostęp do produktów 

i akcesoriów sportowych sprawdzonych i certyfikowanych przez państwowy 

instytut badawczy  

społeczeństwo 

Społeczeństwo uzyska dostęp do wiedzy na temat wpływu różnych form 

aktywności fizycznej na zdrowie, a także dostęp do produktów i akcesoriów 

sportowych sprawdzonych i certyfikowanych przez państwowy instytut 

badawczy.   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie dotyczy 

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

 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:  

Zmiana sposobu finansowania niektórych zadań Instytutu poprzez określenie ich w ustawie budżetowej w formie dotacji 

celowych na realizację zadań zleconych, o których mowa w § 3, uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095).  

9. Wpływ na rynek pracy  

Przedmiotowa regulacja będzie miała wpływ na rynek pracy. Trenerzy i instruktorzy sportu, w tym osoby nieposiadające 

dużego doświadczenia w zawodzie, którzy zgodnie z ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 

zawodów (tzw. „ustawa deregulacyjna”) nie są aktualnie zobowiązane do potwierdzania posiadanych kwalifikacji w drodze 

kursów specjalistycznych i egzaminów, będą mogli rozwijać swoje kompetencje i podnosić kwalifikacji w ramach 

prowadzonych przez Instytut Sportu w sposób ciągły form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Przyczyni się to do 

poprawy ich sytuacji na rynku pracy.   

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

X – nie dotyczy 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie przedmiotowej regulacji pozwoli na rozszerzenie zakresu prowadzonych przez 

Instytut badań i objęcie nimi większej grupy docelowej profesjonalnych sportowców. Pozwoli 

uzyskać zawodnikom profesjonalnym i zawodnikom amatorom szczegółowe informacje 

o suplementach diety mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Ponadto ułatwi 

społeczeństwu, w szczególności dzieciom i młodzieży, korzystanie z różnorodnych form 

aktywności fizycznej. Przyczyni się także do poprawy świadomości o kulturze fizycznej 

i zdrowiu publicznym wśród dzieci i młodzieży.  

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

15 października 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.)  

 

  


