
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P O R T U  I  T U R Y S T Y K I 1) 

z dnia…………… 

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

Na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji 

zadań z zakresu przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych, zadań z zakresu 

rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych 

w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, tryb składania wniosków 

oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) Fundusz - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej; 

2) koszt bezpośredni – część kosztów, która jest przeznaczona bezpośrednio na realizację 

zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

3) koszt pośredni – część kosztów, która nie jest przeznaczona bezpośrednio na realizację 

zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

4) minister - ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; 

5) program inwestycyjny - program z zakresu przebudowy, remontu i inwestycji obiektów 

sportowych; 

6) program z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej - program z zakresu 

rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań 

określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej; 

                                                 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1201, 1639, 1830 

i 1916. 
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7) termin zakończenia zadania inwestycyjnego – datę uzyskania ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu sportowego, a w przypadku gdy nie jest ona 

wymagana – datę odbioru końcowego tego obiektu sportowego; 

8) wniosek inwestycyjny – wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego; 

9) wniosek z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej – wniosek o dofinansowanie 

zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

10) wnioskodawca – podmiot ubiegający się lub zawierający umowę o dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

11) wydatek kwalifikowany – wskazany w programie inwestycyjnym wydatek niezbędny do 

poniesienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego; 

12) zadanie inwestycyjne - zadanie z zakresu przebudowy, remontu lub inwestycji obiektu 

sportowego; 

13) zadanie z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej - zadanie z zakresu rozwijania 

sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych 

w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. 

§ 3. Środki Funduszu przeznacza się w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań 

inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej. 

Rozdział 2 

Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych 

§ 4. W celu dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych minister ogłasza: 

1) program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu; 

2) program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej; 

3) inne programy inwestycyjne. 

§ 5. 1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść do 50% 

wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść do 70% wydatków 

kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego: 

1) z zakresu budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, która nie posiada na 

swoim terenie tego typu obiektu; 

2) dotyczącego szkoły mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów sportowych 

niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego; 

3) realizowanego przez akademie wychowania fizycznego; 
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4) realizowanego w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 513, z późn. zm.3)). 

3. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego obiektu sportowego 

uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego 

w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. 

zm.4)), może wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych. 

4. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść do 99% wydatków 

kwalifikowanych, dla którego wnioskodawcą jest: 

1) instytucja gospodarki budżetowej - Centralny Ośrodek Sportu; 

2) instytut badawczy - Instytut Sportu. 

§ 6. 1. W ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, o którym mowa 

w § 4 pkt 2, realizowane są zadania inwestycyjne ujęte w wojewódzkich wieloletnich 

programach rozwoju bazy sportowej, uchwalanych przez sejmiki województw. 

2. Na realizację programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, o którym mowa 

w § 4 pkt 2, przeznacza się co najmniej 30% środków Funduszu planowanych w danym roku 

na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. 

3. Przy podziale na poszczególne województwa środków Funduszu, przeznaczonych na 

realizację programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, o którym mowa w § 4 pkt 2, 

bierze się pod uwagę: 

1) liczbę ludności w województwie; 

2) podstawowy dochód na jednego mieszkańca województwa - wskaźnik W, o którym mowa 

w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego; 

3) wielkość nakładów wydatkowanych przez samorząd województwa na sport dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych; 

4) stopień wykorzystania przyznanego dofinansowania w roku poprzedzającym; 

                                                 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 789, 1045, 1293, 

1685 i 1890. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 149, poz. 996, 

z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 1830 
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5) inne wskaźniki istotne z punktu widzenia racjonalnego rozwoju regionalnej infrastruktury 

sportowej. 

§ 7. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może być przeznaczone na 

pokrycie wydatków kwalifikowanych w zakresie: 

1) wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.5)), oraz innych zmian 

w obiektach sportowych, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską; 

2) zakupu, transportu i montażu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, 

z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza uprawniającej do 

dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego kwoty określonej w art. 16f 

ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.6)); 

3) przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1 i 2, 

w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu 

pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych 

i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, niezbędnych do realizacji zadania 

inwestycyjnego; 

4) polegającym na ulepszeniu środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości; 

5) zakupu wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli: 

a) ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy 

wymienionej w pkt 2, 

b) są pierwszym wyposażeniem obiektów sportowych - bez względu na ich wartość. 

§ 8. 1. Ogłoszenie programu inwestycyjnego zawiera w szczególności informacje o: 

1) rodzaju zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach danego programu 

inwestycyjnego; 

2) wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach danego 

programu inwestycyjnego; 

                                                 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 

i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642 i 1777. 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 

1215, 1328, 1457, 1563 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 

1688, 1767, 1844 i 1932. 
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3) wysokości środków Funduszu przeznaczonych na realizację danego programu 

inwestycyjnego; 

4) warunkach udzielania dofinansowania i jego wysokości; 

5) terminach i warunkach realizacji zadań inwestycyjnych; 

6) terminie i miejscu składania wniosków inwestycyjnych; 

7) terminie rozpatrzenia wniosków inwestycyjnych; 

8) kryteriach oceny wniosków inwestycyjnych; 

9) rodzajach i zakresie wydatków kwalifikowanych. 

2. Minister może zwiększyć wysokość środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Minister zamieszcza ogłoszenie programu inwestycyjnego na swojej stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

§ 9. 1. W celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego 

wnioskodawca składa wniosek inwestycyjny. 

2. Wniosek inwestycyjny składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu, 

o którym mowa w § 8, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października roku poprzedzającego 

rok rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego i nie później niż do dnia 30 listopada roku, 

w którym dofinansowanie ma być udzielone. 

3. Wniosek inwestycyjny zawiera: 

1) nazwę programu inwestycyjnego, w ramach którego składany jest wniosek inwestycyjny; 

2) nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej; 

3) nazwę i lokalizację zadania inwestycyjnego; 

4) wysokość wnioskowanego dofinansowania; 

5) wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie; 

6) opis zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego; 

7) harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, w tym termin jego rozpoczęcia 

i zakończenia; 

8) planowaną wartość wydatków kwalifikowanych; 

9) informację dotyczącą sposobu utrzymania i wykorzystania efektu rzeczowego zadania 

inwestycyjnego, w tym przez lokalne organizacje sportowe i szkoły, w okresie 5 lat od 

zakończenia zadania inwestycyjnego, wraz ze wskazaniem wielkości nakładów 

finansowych niezbędnych na ten cel oraz źródła ich pochodzenia; 

10) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach 

finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów; 
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11) inne informacje związane z realizacją zadania inwestycyjnego wskazane we właściwym 

programie inwestycyjnym. 

4. Do wniosku inwestycyjnego załącza się: 

1) dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji, 

w szczególności ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest 

wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego 

wnioskiem inwestycyjnym; 

2) program funkcjonalno-użytkowy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.7)) - w odniesieniu do zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 5 

ust. 4, w przypadku niedysponowania dokumentami, o których mowa w pkt 1; 

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę 

środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej 

zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku 

inwestycyjnym; 

5) w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych: 

a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do 

wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami, 

b) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności 

wnioskodawcy, 

c) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem potwierdzającym 

zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego; 

6) inne dokumenty związane z realizacją zadania inwestycyjnego wskazane we właściwym 

programie inwestycyjnym. 

                                                 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, 

z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777. 
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Rozdział 3 

Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej 

§ 10. 1. W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej minister ogłasza programy z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej. 

2. Programy z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej dotyczą następujących 

obszarów: 

1) wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych; 

2) wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych; 

3) prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej w zakresie sportu dzieci, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych; 

4) zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. 

§ 11. 1. Ogłoszenie programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej zawiera 

w szczególności informacje o: 

1) rodzaju zadań objętych dofinansowaniem w ramach programu; 

2) wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu; 

3) wysokości środków Funduszu przeznaczonych na realizację programu; 

4) warunkach udzielania dofinansowania i jego wysokości; 

5) terminach i warunkach realizacji zadań z zakresu rozwijaniu sportu i aktywności 

fizycznej; 

6) terminie i miejscu składania wniosków z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej; 

7) terminie rozpatrzenia wniosków z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

8) kryteriach oceny wniosków z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej. 

2. Minister zamieszcza ogłoszenie programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

§ 12. 1. W celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu 

i aktywności fizycznej wnioskodawca składa wniosek z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej. 

2. Wniosek z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej składa się w terminie 

określonym w ogłoszeniu programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, jednak 
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nie wcześniej niż od dnia 1 października roku poprzedzającego rok realizacji zadania z zakresu 

rozwijania sportu i aktywności fizycznej i nie później niż do dnia 20 grudnia roku, w którym 

dofinansowanie ma być udzielone. 

3. Wniosek z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej zawiera: 

1) nazwę programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, w ramach którego 

składany jest wniosek z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

2) nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej; 

3) nazwę zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej wraz z zakresem 

i charakterystyką tego zadania, w szczególności: terminem i miejscem realizacji; 

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu 

i aktywności fizycznej; 

5) wysokość wnioskowanego dofinansowania; 

6) liczbę uczestników oraz inne informacje istotne dla wykazania celowości realizacji 

zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

7) informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy 

zadanie z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

8) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 

zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej oraz o planowanej wysokości 

środków finansowych na realizację zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej pochodzących z innych źródeł; 

9) kwoty środków Funduszu otrzymane w poprzednim roku oraz przyznane na podstawie 

zawartych umów w roku bieżącym; 

10) wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie; 

11) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach 

finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów; 

12) inne informacje związane z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej wskazane we właściwym programie z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej. 

4. Do wniosku z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej załącza się: 

1) preliminarz kosztów bezpośrednich oraz pośrednich; 

2) regulamin lub inne niezbędne informacje związane ze specyfiką planowanego zadania 

z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 
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3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność 

i aktualność danych na dzień składania wniosku z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej; 

4) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności 

wnioskodawcy; 

5) inne dokumenty związane z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej wskazane we właściwym programie z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej. 

§ 13. Wnioskodawca realizujący zadanie z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% równowartości kwoty 

kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu 

i aktywności fizycznej, w tym wynagrodzeń osób obsługujących to zadanie. Wysokość 

kosztów pośrednich pokrywanych ze środków Funduszu ustala się, po ich szczegółowej 

analizie, przed zawarciem umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 14, z uwzględnieniem 

rodzaju i specyfiki zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej. 

Rozdział 4 

Umowa, płatności i rozliczenie 

§ 14. 1. Wniosek inwestycyjny lub wniosek z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej, zaakceptowany przez ministra, stanowi podstawę do zawarcia umowy 

o dofinansowanie z wnioskodawcą. 

2. Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności: 

1) określenie stron umowy o dofinansowanie; 

2) nazwę i szczegółowy opis zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania 

sportu i aktywności fizycznej, w tym cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane; 

3) wysokość dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków; 

4) termin wykorzystania dofinansowania; 

5) termin rozliczenia udzielonego dofinansowania; 

6) sposób rozliczenia udzielonego dofinansowania obejmujący w szczególności: 

a) obowiązek przedstawienia ministrowi rozliczenia udzielonego dofinansowania 

w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania 
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z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, a w przypadku zadania 

inwestycyjnego w terminie 50 dni od dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, oraz 

uprawnienie ministra do przedłużenia tych terminów, 

b) termin zatwierdzenia przez ministra rozliczenia udzielonego dofinansowania, nie 

dłuższy niż 30 dni od dnia jego otrzymania, 

c) obowiązek realizacji zaleceń ministra w terminie wyznaczonym przez ministra, 

w przypadku stwierdzenia istotnych błędów w rozliczeniu lub jeżeli rozliczenie jest 

niekompletne; 

7) dla zadań inwestycyjnych - termin zakończenia zadania inwestycyjnego; 

8) dla zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej - termin realizacji zadania; 

9) warunki i sposób zwrotu na rachunek Funduszu dofinansowania: 

a) w terminie 15 dni od upływu terminu zakończenia zadania inwestycyjnego 

w przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadania inwestycyjnego 

w terminie zakończenia zadania inwestycyjnego określonym w umowie 

o dofinansowanie, 

b) w terminie 15 dni od upływu, określonego w umowie o dofinansowanie, terminu 

realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej w przypadku 

niewykonania tego zadania; 

10) warunki i sposób zwrotu na rachunek Funduszu niewykorzystanej części dofinansowania: 

a) w terminie 50 dni od dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 

b) w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu 

i aktywności fizycznej; 

11) warunki i tryb zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego lub 

zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej w trakcie obowiązywania 

umowy o dofinansowanie; 

12) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków na osoby trzecie bez 

zgody ministra; 

13) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania dofinansowania wyłącznie na cele 

określone w umowie o dofinansowanie; 

14) obowiązki sprawozdawcze wnioskodawcy; 

15) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 

dofinansowania i wydatków dokonywanych z udziałem dofinansowania w sposób 

umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych; 
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16) określenie sposobu rozliczenia albo zagospodarowania dochodów osiągniętych przez 

wnioskodawcę przy realizacji zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania 

sportu i aktywności fizycznej; 

17) określenie sposobu przeprowadzania kontroli wykonania zadania inwestycyjnego lub 

zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej; 

18) określenie wysokości kosztów pośrednich dla zadań z zakresu rozwijania sportu 

i aktywności fizycznej, z uwzględnieniem § 13. 

3. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do 

zwrotu dofinansowania niewykorzystanego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.8)) w zakresie 

dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa. 

§ 15. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy 

w wysokości i na warunkach wynikających z umowy o dofinansowanie. 

§ 16. W przypadku zmniejszenia rzeczywistych przychodów Funduszu w stosunku do 

założonego planu, minister może zmniejszyć przyznane dofinansowanie. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 17. Do postępowań o dofinansowanie realizacji zadań ze środków Funduszu oraz umów 

o dofinansowanie ze środków Funduszu realizacji zadań inwestycyjnych obiektów sportowych 

lub realizacji zadań polegających na rozwijaniu sportu wśród dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się 

przepisy dotychczasowe.  

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.9) 

                                                 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. 

poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 

1513, 1830, 1854 i 1890. 
9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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), które traci moc z dniem 1 stycznia 

2016 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 

poz. 1916). 
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MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 

w porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW 

MINISTER ZDROWIA 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące od 15 października 2014 r. 

rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycji oraz zadań 

z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391). Należy zaznaczyć, że 

wprowadzenie nowego rozporządzenia wynika z uchwalonej niedawno ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), zwanej dalej: „ustawą o zdrowiu 

publicznym”. Powołana ustawa o zdrowiu publicznym nadała bowiem nowe brzmienie 

przepisom, stanowiącym upoważnienie ustawowe (zawartym w art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.), do wydania 

rozporządzenia określającego zasady dofinansowania zadań z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej poszerzając zakres podmiotów z którymi nowe rozporządzenie ma być uzgodnione 

o Ministerstwo Zdrowia. W porównaniu z rozporządzeniem z 2014 r. zakres materii będącej 

przedmiotem projektowanego rozporządzenia uległ rozszerzeniu o zadania określone 

w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. Ponadto projekt 

rozporządzenia przewiduje, że zasady rozliczania otrzymanego dofinansowania oraz warunki 

i sposób zwrotu na rachunek Funduszu dofinansowania będą ustalane w umowie 

o dofinansowanie (§ 14). Zagadnienia te były regulowane dotychczas § 17 i § 18 

rozporządzenia z dnia 10 października 2014 r. Pozostała materia pozostała bez zmian.  

Należy dodatkowo wspomnieć, że w prowadzonych przez GfK Polonia dla Ministerstwa 

Sportu i Turystyki badaniach, odsetek Polaków w wieku 15-69 lat spełniających kryteria WHO 

dotyczących aktywności fizycznej kształtuje się na poziomie 18,5 % (badania przeprowadzone 

w 2014 r.). Regularne uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych deklaruje 20,3% 

Polaków, zaś 25,6 % - sporadyczne uczestnictwo. Oznacza to, że ponad połowa Polaków nie 

podejmuje żadnej aktywności fizycznej. Jak wynika z analiz podstawową przyczyną takiego 

stanu rzeczy jest niska świadomość w zakresie potrzeb uprawienia sportu i rekreacji. Zmianę 

tego stanu rzeczy mogą przynieść programy uaktywniające społeczeństwo, promocja 

rekreacyjnej aktywności ruchowej, oddziaływanie na pozytywną ocenę walorów aktywności 

ruchowej (Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 – Załącznik do Uchwały Rady 

Ministrów nr 90/2007 z dnia 15 maja 2007 r.).  

Dlatego istotne jest wspieranie projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

nadwadze i otyłości. Zadanie to powinno być realizowane w formie programów, kampanii 
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i akcji aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowego 

trybu życia oraz zwalczania nadwagi i otyłości. W kwestii podniesienia świadomości 

zdrowotnej bardzo przydatne będą również warsztaty, pogadanki, prelekcje i praktyczne 

ćwiczenia z udziałem specjalistów z różnych dziedzin sportu i ochrony zdrowia. 

Systematyczna aktywność fizyczna jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu. Wysiłek fizyczny we właściwych proporcjach ma pozytywny wpływ na zdrowie 

fizyczne jak i psychiczne. Wyrobienie nawyku uprawiania sportu, najlepiej już wśród dzieci, 

sprzyja zachowaniu prawidłowej masy ciała. Jest to niezmiernie istotne w świetle 

postępującego starzenia się społeczeństwa oraz zmian wynikających ze stylu życia i pracy 

przejawiających się w masowym korzystaniu z komputerów do rozrywki i dominacji transportu 

samochodowego, a tym samym spędzania dużej ilości czasu w pozycji siedzącej skutkujących 

m.in. systematycznym wzrostem udziału osób otyłych w społeczeństwie. Wyniki ostatniego 

przeprowadzonego w Polsce Europejskiego Badania Zdrowia (European health interview 

survey, EHIS)21 wskazują, że ponad połowa Polaków (52,2%) miała przynajmniej nadwagę, 

zaś 15,8% zaliczono do grupy osób otyłych.  

Opracowany projekt rozporządzenia utrzymuje dotychczasowe warunki uzyskiwania 

i rozliczania dofinasowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poszerzając zakres zadań 

o zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. 

Z tych też względów, w ustawie o zdrowiu publicznym ustawodawca rozszerzył zakres 

finansowania przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego 

w zakresie aktywności fizycznej. Przedmiotowe zadania będą ogłaszane w konkursach. Na tym 

etapie dojdzie do podziału zadań pomiędzy fundusze celowe. W ramach posiadanych środków 

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie przeprowadzał coroczne konkursy na 

realizację zadań z obszaru poprawy aktywności fizycznej. Podmioty, które uzyskują 

dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą rozliczane przez Ministra pod 

względem merytorycznym i finansowym. Efektem proponowanych zmian ma być większa 

aktywizacja sportowa i rekreacyjna społeczeństwa, zmniejszenie powszechności występowania 

otyłości lub nadwagi, chorób układu ruchu i krążenia. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji na 

podstawie 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 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej – zgodnie 

z pismem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 listopada 2015 r., znak: 

DPUE.920.1662.2015/3/mrz. 

Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. dla zapewnienia 

ciągłości finansowania zadań po 1 stycznia 2016 r. W tym dniu wchodzi bowiem w życie 

ustawa o zdrowiu publicznym w zakresie zmiany przepisu art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, który zawiera upoważnienie ustawowe do wydania 

przedmiotowego rozporządzenia. Zgodnie z § 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli 

zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że 

zmienia się zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym, przyjmuje się, 

że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej 

treść przepisu upoważniającego. Tym samym w przypadku niewydania przedmiotowego 

rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy dotychczasowe utracą moc 

obowiązującą i nie będzie możliwe zachowanie ciągłości finansowania realizacji zadań 

przewidzianych w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych tj. na 

przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu 

wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące zaledwie rok rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki  

z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji 

zadań inwestycji oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391), zwane dalej: „rozporządzeniem  

z 2014 r.”. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie nowego rozporządzenia wynika z uchwalonej niedawno 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), zwanej dalej „ustawą o zdrowiu 

publicznym”. Powołana ustawa o zdrowiu publicznym nadała bowiem nowe brzmienie przepisom 

stanowiącym delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego zasady dofinansowania zadań 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poszerzając zakres podmiotów z którymi nowe rozporządzenie ma być 

uzgodnione o Ministerstwo Zdrowia. W porównaniu z rozporządzeniem z 2014 r. zakres materii będącej 

przedmiotem projektowanego rozporządzenia uległ rozszerzeniu o zadania określone w przepisach o zdrowiu 

publicznym w zakresie aktywności fizycznej. Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje, że zasady 

rozliczania otrzymanego dofinansowania oraz warunki i sposób zwrotu na rachunek Funduszu dofinansowania 

będą ustalane w umowie o dofinansowanie (§ 14). Zagadnienia te były regulowane dotychczas § 17 i § 18 

rozporządzenia z dnia 10 października 2014 r. Pozostała materia pozostała bez zmian. Istotny jest fakt, że 

przepisy zawierające upoważnienie do wydania rozporządzeń wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. 

Jednocześnie w ustawie o zdrowiu publicznym nie ma wzmianki o obowiązywaniu rozporządzenia z 2014 r. do 

czasu wejścia w życie nowych rozporządzeń. Zatem z datą 1 stycznia 2016 r. przestanie obowiązywać 

aktualnie obowiązujące rozporządzenie z 2014 r. To oznacza, że nowe rozporządzenie wydane na podstawie 

upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o zdrowiu publicznym powinno wejść w życie z dniem 

1 stycznia 2016 r. W innym przypadku powstanie luka prawna uniemożliwiająca wykonanie zadań o których 

mowa w rozporządzeniu z 2014 r.  

Należy dodatkowo wspomnieć, że w prowadzonych przez GfK Polonia dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

badaniach, odsetek Polaków w wieku 15-69 lat spełniających kryteria WHO dotyczących aktywności fizycznej 

kształtuje się na poziomie 18,5 % (badania przeprowadzone w 2014 r.). Regularne uczestnictwo w zajęciach 

sportowo-rekreacyjnych deklaruje 20,3% Polaków, zaś 25,6 % - sporadyczne uczestnictwo. Oznacza to, że 

ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. Jak wynika z analiz podstawową 

przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska świadomość w zakresie potrzeb uprawienia sportu i rekreacji. 

Zmianę tego stanu rzeczy mogą przynieść programy uaktywniające społeczeństwo, promocja rekreacyjnej 

aktywności ruchowej, oddziaływanie na pozytywną ocenę walorów aktywności ruchowej (Narodowy Program 

Zdrowia na lata 2007-2015 – Załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 90/2007 z dnia 15 maja 2007 r.).  

Dlatego istotne jest wspieranie projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie nadwadze i otyłości. Zadanie 



to powinno być realizowane w formie programów, kampanii i akcji aktywizujących, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowego trybu życia oraz zwalczania nadwagi i otyłości. W kwestii 

podniesienia świadomości zdrowotnej bardzo przydatne będą również warsztaty, pogadanki, prelekcje 

i praktyczne ćwiczenia z udziałem specjalistów z różnych dziedzin sportu i ochrony zdrowia. 

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

W porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia z 2014 r. poszerzono zakres merytoryczny  

o zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. W ramach 

posiadanych środków Minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie przeprowadzał coroczne konkursy 

na realizację zadań z obszaru poprawy aktywności fizycznej. Podmioty, które uzyskują dofinansowanie 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą rozliczane przez Ministra pod względem merytorycznym 

i finansowym. Efektem proponowanych zmian ma być większa aktywizacja sportowa i rekreacyjna 

społeczeństwa, zmniejszenie powszechności występowania otyłości lub nadwagi, chorób układu ruchu 

i krążenia.  

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

W większości krajów Unii Europejskiej  przedsięwzięcia związane z aktywnością fizyczną finansowane są 

z funduszy pozarządowych. Wyjątkiem są tu: Bułgaria, Łotwa, Polska i Słowenia (Study on the funding of 

grassroots sports in EU z 27 June 2011.http://ec.europa.eu). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Społeczeństwo 38.369.390. Prognoza ludności na lata 

2014-2050 GUS 

Poprawa stanu zdrowia i 

jakości życia związanej ze 

zdrowiem, wydłużenie 

przeciętnego trwania życia, 

obniżenie absencji 

chorobowej i odsetka osób 

niepełnosprawnych 

Jednostki samorządu 

terytorialnego 

2.500 gmin i 

powiatów 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki  

Włączenie w realizację 

zadań związanych 

z upowszechnianiem 

aktywności fizycznej 

Realizatorzy zadań z 

obszaru aktywności 

fizycznej. 

Niemierzalne   

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

 

Mając na względzie zapewnienie ciągłości projektów, w większości wykonywanych w ramach wieloletnich 

umów, w celu zagwarantowania ich realizacji, zrezygnowano z konsultacji. W ustawie z 11 września 2015 r. 

o zdrowiu publicznym nie przewidziano dalszego stosowania przepisów rozporządzenia z 2014 r. do czasu 

wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie z 2014 r. przestanie 

obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r. Z uwagi na powyższe zasadne jest jak najszybsze procedowanie 

projektowanego rozporządzenia, aby mogło ono wejść w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.  

 

 

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             

budżet państwa             

JST             



pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 
645,

8 

701,

1 

704,

8 

726 747,

9 

747.

9 

747,

9 

747,

9 

747,

9 

747,

9 

747,

9 
8013 

budżet państwa             

JST             

Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

645,
8 

701,
1 

704,
8 

726 747,
9 

747.
9 

747,
9 

747,
9 

747,
9 

747,
9 

747,
9 

8013 

Saldo ogółem 
645,
8 

701,
1 

704,
8 

726 747,
9 

747.
9 

747,
9 

747,
9 

747,
9 

747,
9 

747,
9 

8013 

budżet państwa             

JST             

Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

645,

8 

701,

1 

704,

8 

726 747,

9 

747.

9 

747,

9 

747,

9 

747,

9 

747,

9 

747,

9 
8013 

Źródła finansowania  

 

Zadania przewidziane rozporządzeniem finansowane będą z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

Projektowane rozporządzenie w zakresie projektowanych zmian nie rodzi dodatkowych 

skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Wydatki na projektowane 

zadania będą realizowane w ramach obecnie pozostających w dyspozycji środków. 

Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym (art. 29 ust. 2) maksymalny limit wydatków 

w latach 2016 – 2025 z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będących 

skutkiem finansowym wyżej wymienionej ustawy wynosi w 2016 roku 70 mln, 

a w latach 2017 – 2025 po 60 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 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Poprawa świadomości zdrowotnej obywateli. Zmniejszenie wydatków 

rodzin związanych ze zwalczaniem chorób cywilizacyjnych. 

Jednostki samorządu 

terytorialnego 

Poprawa poziomu aktywności fizycznej poprzez współuczestnictwo 

w realizacji zadań 

Niemierzalne Społeczeństwo Obniżenie skali występowania absencji chorobowej oraz poprawa 

stanu zdrowia i jakości życia. Obniżenie występowania chorób 

cywilizacyjnych w społeczeństwie. 



Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

 

 

 

 

 

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 

9. Wpływ na rynek pracy  

Przyjęcie rozwiązań zawartych w przedmiotowym projekcie będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, 

ponieważ poprzez poprawę zdrowia społeczeństwa przyczyni się do zmniejszenia absencji chorobowej 

pracowników. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa przyczyni się do poprawy stanu 

zdrowia i jakości życia.  

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

1 stycznia 2016 r. 

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

 

Ewaluacja efektów funkcjonowania może nastąpić najwcześniej za 5 lat od wejścia w życie projektu poprzez 

przeprowadzenie badań statystycznych według poniższych mierników. 

Mierniki ewaluacji: 

- liczba gmin posiadających warunki infrastrukturalne do upowszechniania aktywności ruchowej (np.: boiska 

sportowe, hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny), 

- liczba podmiotów realizujących pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

- liczba uczestników zadań dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

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

Brak. 

 

 


