
Zestawienie zgłoszonych uwag 

w ramach konsultacji publicznych 

do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

 

 

Lp. Podmiot zgłaszający 
Jednostka 

redakcyjna 
Treść uwagi Stanowisko MSiT 

1. Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

§ 8 ust. 2  § 8 ust. 2 „…jednak nie później niż do 

30 listopada…” – z zapisu nie wynika ile 

terminów naboru zostanie 

wyznaczonych 

Uwaga nieuwzględniona. 

Terminy składania wniosków o dofinansowanie, 

określane będą we właściwych programach. Działanie 

takie ma na celu optymalizację procesu naboru 

wniosków o dofinansowanie, w tym dostosowanie 

terminów naboru wniosków do możliwości 

organizacyjnych MSiT. Jednocześnie ilość naborów 

uzależniona jest m.in. od uzyskania dodatkowych 

środków do rozdysponowania w trakcie roku 

kalendarzowego.  

2. 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Brak jednostki  
W projekcie rozporządzenia nie 

przewidziano etapu zaopiniowania 

wniosków przez Urzędy 

Marszałkowskie – Samorządy 

Województw są najlepiej zorientowane 

w potrzebach inwestycji sportowych w 

regionach i przez lata wypracowały 

kryteria i standardy podziału 

przypadających na poszczególne 

województwa limitów środków  

na inwestycje terenowe. Pominięcie 

Samorządów Wojewódzkich sprawi,  

że selekcja inwestycji dokonywana 

będzie centralnie bez odniesienia się do 

posiadanej przez te jednostki 

niekwestionowanej wiedzy o 

regionalnych potrzebach w tym zakresie. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Decyzję o rezygnacji ze współpracy z urzędami 

marszałkowskimi przy realizacji Programu rozwoju 

regionalnej infrastruktury sportowej, podjęto w grudniu 

2016 r. Minister Sportu i Turystyki, w oparciu o wnioski 

z dotychczasowej współpracy z samorządami 

województw w tym zakresie, wskazujące na pewne 

istotne mankamenty, postanowił nie kontynuować 

realizacji przedmiotowego programu. W nowo 

projektowanym rozporządzeniu, nie przewiduje się 

dodania etapu opiniowania wniosków przez Urzędy 

Marszałkowskie, bowiem stosowana obecnie formuła 

naboru oraz oceny wniosków, gdzie jedynym 

odpowiedzialnym za obsługę tych procesów podmiotem 

jest ministerstwo, jest wystarczająco efektywna, a przy 

tym uproszczona.  



3. Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko 

- Pomorskiego 

Brak jednostki 
W ocenie wniosków składanych do 

dofinansowania w ramach Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej, jednym  

z elementów bazowych powinna być 

opinia/ocena Samorządu Województwa. 

Komórki Urzędów Marszałkowskich 

dotychczas zajmujące się bazą sportową 

(w ramach FRKF) posiadają 

doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę 

dotyczącą potrzeb inwestycyjnych  

(w tym remontowych) na terenie danego 

województwa. Samorządy 

Województwa są w ścisłym kontakcie 

 i bezpośrednich relacjach  

z potencjalnymi inwestorami, doradzają 

przy sporządzaniu dokumentacji oraz 

mają pogląd na lokalne potrzeby klubów 

sportowych, jednostek samorządu 

terytorialnego itp. Sama ocena formalna 

i merytoryczna wniosku  

o dofinansowanie często nie oddaje 

istoty sytuacji i nie mówi wszystkiego  

o potrzebach inwestycyjnych w skali 

gminy, powiatu czy województwa. 

Uważamy, że opinia/ocena ze strony 

Samorządu Województwa powinna być 

wskazówką mówiącą o zasadności 

budowy i zapotrzebowaniu na dany 

rodzaj inwestycji na terenie 

województwa jako jednym z elementów 

składowych wpływających na 

dofinansowanie. 

 

Uwaga nieuwzględniona.  
Decyzję o rezygnacji ze współpracy z urzędami 

marszałkowskimi przy realizacji Programu rozwoju 

regionalnej infrastruktury sportowej, podjęto w grudniu 

2016 r. Minister Sportu i Turystyki, w oparciu o wnioski 

z dotychczasowej współpracy z samorządami 

województw w tym zakresie, wskazujące na pewne 

istotne mankamenty, postanowił nie kontynuować 

realizacji przedmiotowego programu. W nowo 

projektowanym rozporządzeniu, nie przewiduje się 

dodania etapu opiniowania wniosków przez Urzędy 

Marszałkowskie, bowiem stosowana obecnie formuła 

naboru oraz oceny wniosków, gdzie jedynym 

odpowiedzialnym za obsługę tych procesów podmiotem 

jest ministerstwo, jest wystarczająco efektywna, a przy 

tym uproszczona.  

4. Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko 

- Pomorskiego 

Brak jednostki 
W rozporządzeniu powinien znaleźć się 

zapis o tym, iż Ministerstwo może część 

zadań kontrolująco – monitorujących 

przekazać Samorządom Województw. 

W naszej ocenie Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, jego przedstawiciele  

i pracownicy nie są w stanie 

samodzielnie, w należyty sposób, 

przeprowadzić całego procesu 

inwestycyjnego, tj. udzielanie informacji 

Uwaga nieuwzględniona. 

Tryb przeprowadzania kontroli realizacji zadań 

inwestycyjnych, na które udzielone zostało 

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej lub zadań z zakresu rozwijania sportu  

i aktywności fizycznej, zgodnie z projektem 

rozporządzenia, regulować będzie umowa  

o dofinansowanie. Nie jest przy tym zasadne, aby urzędy 

marszałkowskie, które nie biorą udziału w procedurze 

udzielania dofinansowania, kontrolowały realizację 



beneficjentom, ocena wniosków  

o dofinansowanie, przygotowywanie 

umów, rozliczanie zadań, kontrola, 

monitoring itp., z uwagi na bardzo 

szeroki zakres zadań, ich liczbę oraz 

ilość pracowników. Z uwagi na 

powyższe w rozporządzeniu powinien 

znaleźć się zapis, iż Ministerstwo sportu 

i turystyki może w określonych 

sytuacjach przekazać część zakresu 

kontroli/ monitoringu odpowiednim 

komórkom Samorządu Województwa. 

Dotyczyłoby to kontroli na miejscu 

realizacji zadania (Ministerstwo nie jest 

w stanie skontrolować wszystkich 

realizowanych zadań) oraz 

bezpośrednim monitoringu realizacji 

zadania. Samorządy Województw 

posiadają doświadczenie w ww. zakresie 

oraz możliwości kontroli i monitoringu 

każdej inwestycji dofinansowanej  

w ramach FRKF (Ministerstwo może 

kontrolować tylko wybiórczo i losowo). 

 

zadań dofinansowanych ze środków ministerialnych. 

 

5. Centralny Ośrodek Sportu 

w Warszawie 

 § 6 ust. 2 
Z uwagi na brak możliwości 

dofinansowania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w obecnym 

stanie prawnym, tzw. pierwszego 

wyposażenia obiektów sportowych 

budowanych w ramach zadań 

inwestycyjnych ze środków 

współfinansowanych z FRKF, 

proponujemy dodanie w § 6  ust 2 zapisu 

umożliwiającego dofinansowanie 

zakupu pierwszego wyposażenia 

obiektów sportowych o wartości poniżej 

kwoty określonej w art.16f ust. 3 ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r o podatku 

dochodowym od osób prawnych, 

analogicznie, jak ma to miejsce  

w przypadku wartości niematerialnych  

i prawnych (§ 6. Ust 5 projektu 

rozporządzenia). 

Uwaga nieuwzględniona. 

Centralny Ośrodek Sportu jest tym podmiotem, który,  

w świetle obowiązujących przepisów, może liczyć na 

maksymalnie preferencyjny poziom dofinansowania 

realizowanych inwestycji. Ponadto postulowany przepis 

odnosiłby się do wszystkich dofinansowywanych 

inwestycji, nie tylko tych realizowanych przez COS. 



6. Centralny Ośrodek Sportu 

w Warszawie 

§ 1 
Propozycja zmiany w § 1 zapisu   

„…w zakresie przebudowy, remontu  

i  inwestycji obiektów sportowych” 

zmienić na „…w zakresie inwestycji  

i remontów obiektów sportowych…” 

jako sformułowanie zgodne  

z obowiązującym Prawem Budowlanym. 

Określenie to wielokrotnie powtarza się 

w projekcie rozporządzenia. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471, 1948,2260 oraz  

z 2017 r. poz. 88 i 1089) wskazuje, iż Wydatki Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na 

przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji 

obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród 

dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Zatem 

pojęcia stosowane w rozporządzeniu, nie mogą 

wykraczać poza delegację ustawową. 

 

7. Polski Komitet 

Paraolimpijski 

§ 5 ust. 2 
Dodanie pkt 5) w brzmieniu: 

Realizowanego przez związki sportowe, 

o strategicznym znaczeniu dla rozwoju 

sportu 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie widzi potrzeby 

rozszerzania katalogu zadań inwestycyjnych, które mogą 

liczyć na preferencyjne warunki dofinansowania. Należy 

ponadto zwrócić uwagę na ewentualny praktyczny 

wymiar funkcjonowania tego przepisu i prawdopodobne 

wątpliwości interpretacyjne. Pozostałe przypadki 

preferencyjnego dofinansowania, o których mowa w § 5 

ust. 2 rozporządzenia, nie pozostawiają wątpliwości 

interpretacyjnych.  

 

8. Polski Komitet 

Paraolimpijski 

§ 9 ust. 2 
Dodanie pkt 5) w brzmieniu: 

Prowadzenie szkoleń kadry trenerskiej, 

instruktorów oraz klasyfikatorów 

związanych ze sportem osób  

niepełnosprawnościami 

Uwaga nieuwzględniona. 

Prowadzenie szkoleń kadry instruktorów oraz 

klasyfikatorów wpisuje się w obszary działań 

określonych w § 9 ust. 2 pkt 1 i 3 projektu 

rozporządzenia. W opinii Ministerstwa Sportu  

i Turystyki nie znajduje uzasadnienia wyodrębnianie  

w rozporządzeniu działania na tym poziomie 

szczegółowości. 

 

9. Polski Komitet 

Paraolimpijski 

§ 12 
Wnioskodawca realizujący zadanie z 

zakresu rozwijania sportu i aktywności 

może przeznaczyć na koszty pośrednie 

nie więcej niż 15% równowartości 

kwoty kosztów bezpośrednich 

związanych z realizacją zadania  

z zakresu rozwijania i aktywności 

fizycznej, w tym wynagrodzeń osób 

obsługujących zadanie. Wysokość 

kosztów – 9 pośrednich pokrywanych ze 

środków Funduszu ustala się, po ich 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zwiększając koszty pośrednie, następuje automatyczne 

pomniejszenie kosztów bezpośrednich, co w efekcie 

może ograniczać zakres realizacyjny zadania.  

Ze względu na potrzebę zabezpieczenia relatywnie 

największych środków na realizację zadań publicznych, 

resort uważa, że dotychczasowe 10 % kosztów 

pośrednich jest wartością optymalną.  

Z przeprowadzonego przez Ministerstwo badania 

wynika, że dla większości podmiotów, dotacja  

z Ministerstwa stanowi często 90% posiadanych 



szczegółowej analizie, przed zawarciem 

umowy o dofinansowanie, o której 

mowa w § 13, z uwzględnieniem rodzaju 

i specyfikacji zadnia z zakresu 

rozwijania sportu i aktywności fizycznej. 

 

środków. Zwiększanie poziomu kosztów pośrednich nie 

zachęci do poszukiwania sponsorów zewnętrznych lub 

do ubiegania się o środki z innych źródeł, w tym 

funduszy europejskich. 

10. Polski Komitet 

Paraolimpijski 

§ 13 ust. 2 pkt 9b 

i 10 b 

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 30 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 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania z zakresu 

rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej; 

 

Uwaga nieuwzględniona. 
Z dotychczasowych doświadczeń Ministerstwa wynika, 

iż obecnie obowiązujące terminy, które wskazano 

również w projektowanym rozporządzeniu, są 

optymalne. 

 

 

11. Polski Komitet 

Paraolimpijski 

§ 11 ust.2 
W projekcie termin jest zbyt ogólnie 

określony. Nie likwiduje to 

największego zagrożenia dla realizacji 

zdań tzn. przyznawania dofinansowania 

i podpisywania umów na sport 

wyczynowy nie wcześniej niż  

w kwietniu, czyli już po pierwszym 

kwartale realizacji zadań.  

W rozporządzeniu powinno się zapisać 

przyspieszone terminy ogłoszenia 

konkursów i ich wyników  w sporcie 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie widzi potrzeby 

zmiany tego zapisu, bowiem wysokość środków 

Funduszu nie jest stała i zależy od wpływów z gier 

hazardowych. Ponadto, dotychczasowy zapis jest na tyle 

korzystny, że pozwala ogłaszać programy na rok kolejny 

w roku poprzednim, a późniejsze przekazywanie 

środków, wynika często z błędów popełnianych przez 

podmioty ubiegające się o dofinansowanie. 



wyczynowym, czyli strategicznej części 

szkolenia finansowanej z Funduszu. 

Proponujemy zaprojektowanie 

finansowania tak, aby związki 

realizujące szkolenie miały chociaż 

świadomość tego, jakie środki 

otrzymają. To jakie podmioty będą 

realizować zadania w sporcie 

wyczynowym nie jest trudne do 

zaplanowania. 

 

12. Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych 

„Start” 

§ 5 ust. 2 
Dodanie pkt 5) w brzmieniu: 

Realizowanego przez związki sportowe, 

o strategicznym znaczeniu dla rozwoju 

sportu 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie widzi potrzeby 

rozszerzania katalogu zadań inwestycyjnych, które mogą 

liczyć na preferencyjne warunki dofinansowania. Należy 

ponadto zwrócić uwagę na ewentualny praktyczny 

wymiar funkcjonowania tego przepisu i prawdopodobne 

wątpliwości interpretacyjne. Pozostałe przypadki 

preferencyjnego dofinansowania, o których mowa w § 5 

ust. 2 rozporządzenia, nie pozostawiają wątpliwości 

interpretacyjnych. 

 

13. Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych 

„Start” 

§ 9 ust. 2 
Dodanie pkt 5) w brzmieniu: 

Prowadzenie szkoleń kadry trenerskiej, 

instruktorów oraz klasyfikatorów 

związanych ze sportem osób  

niepełnosprawnościami 

Uwaga nieuwzględniona. 

Prowadzenie szkoleń kadry instruktorów oraz 

klasyfikatorów wpisuje się w obszary działań 

określonych w § 9 ust. 2 pkt 1 i 3 projektu 

rozporządzenia. W opinii Ministerstwa Sportu  

i Turystyki nie znajduje uzasadnienia wyodrębnianie  

w rozporządzeniu działania na tym poziomie 

szczegółowości. 

 

14. Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych 

„Start” 

§ 12 
Wnioskodawca realizujący zadanie  

z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

może przeznaczyć na koszty pośrednie 

nie więcej niż 15% równowartości 

kwoty kosztów bezpośrednich 

związanych z realizacją zadania  

z zakresu rozwijania i aktywności 

fizycznej, w tym wynagrodzeń osób 

obsługujących zadanie. Wysokość 

kosztów – 9 pośrednich pokrywanych ze 

środków Funduszu ustala się, po ich 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zwiększając koszty pośrednie, następuje automatyczne 

pomniejszenie kosztów bezpośrednich, co w efekcie 

może ograniczać zakres realizacyjny zadania.  

Ze względu na potrzebę zabezpieczenia relatywnie 

największych środków na realizację zadań publicznych, 

resort uważa, że dotychczasowe 10 % kosztów 

pośrednich jest wartością optymalną.  

Z przeprowadzonego przez Ministerstwo badania 

wynika, że dla większości podmiotów, dotacja  

z Ministerstwa stanowi często 90% posiadanych 



szczegółowej analizie, przed zawarciem 

umowy o dofinansowanie, o której 

mowa w § 13, z uwzględnieniem rodzaju 

i specyfikacji zadnia z zakresu 

rozwijania sportu i aktywności fizycznej. 

środków. Zwiększanie poziomu kosztów pośrednich nie 

zachęci do poszukiwania sponsorów zewnętrznych lub 

do ubiegania się o środki z innych źródeł, w tym 

funduszy europejskich. 

15. Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych 

„Start” 

§ 13 ust. 2 pkt 9b 

i 10 b 

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 30 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 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania z zakresu 

rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej; 

 

Uwaga nieuwzględniona.  

Z dotychczasowych doświadczeń Ministerstwa wynika, 

iż obecnie obowiązujące terminy, które wskazano 

również w projektowanym rozporządzeniu, są 

optymalne. 

 

 

16.  Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych 

„Start” 

§ 11 ust.2 
W projekcie termin jest zbyt ogólnie 

określony. Nie likwiduje to 

największego zagrożenia dla realizacji 

zdań tzn. przyznawania dofinansowania 

i podpisywania umów na sport 

wyczynowy nie wcześniej niż  

w kwietniu, czyli już po pierwszym 

kwartale realizacji zadań.  

W rozporządzeniu powinno się zapisać 

przyspieszone terminy ogłoszenia 

konkursów i ich wyników  w sporcie 

wyczynowym, czyli strategicznej części 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie widzi potrzeby 

zmiany tego zapisu, bowiem wysokość środków 

Funduszu nie jest stała i zależy od wpływów z gier 

hazardowych. Ponadto, dotychczasowy zapis jest na tyle 

korzystny, że pozwala ogłaszać programy na rok kolejny 

w roku poprzednim, a późniejsze przekazywanie 

środków, wynika często z błędów popełnianych przez 

podmioty ubiegające się o dofinansowanie. 



szkolenia finansowanej z Funduszu. 

Proponujemy zaprojektowanie 

finansowania tak, aby związki 

realizujące szkolenie miały chociaż 

świadomość tego, jakie środki 

otrzymają. To jakie podmioty będą 

realizować zadania w sporcie 

wyczynowym nie jest trudne do 

zaplanowania. 

 

 

 

 

 

 

 


