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Jarosław Stawiarski

Pan

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2017 r., znak DP-WPL.0201.10.2017.DP.3, dotyczące 
projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, uprzejmie informuję, że zgłaszam do przedmiotowego projektu następującą 
uwagę:

Ze względu na oddziaływanie projektu rozporządzenia na jednostki samorządu terytorialnego projekt 
powinien zostać skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Konsultacje z organizacjami samorządowymi nie zastępują wymogu opiniowania projektu przez Komisję 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl
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PREZES
URZĘDU OCHRONY 

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
M A REK  N IECH C IAŁ

DM P-0249-144^ )/17/MG
Warszawa, f  sierpnia 2017 r.

Pan

dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pragnę przedstawić następujące 

wyjaśnienia.

Z projektu rozporządzenia wynika, że na jego podstawie ma być udzielane 

dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontu i inwestycji obiektów 

sportowych oraz programów z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie 

aktywności fizycznej.

W tym kontekście pragnę zauważyć, że wsparcie udzielane podmiotowi prowadzącemu 

działalność gospodarczą jest uznawane za pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), o ile jednocześnie są spełnione 

następujące warunki:

1. udzielane jest ono przez państwo lub ze środków państwowych,
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2. przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od 

oferowanych na rynku,

3. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub 

przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),

4. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową 

między państwami członkowskimi UE.

Przywołane przepisy TFUE mają zastosowanie do przedsiębiorstw. Podkreślić przy tym 

należy, że pojęcie „przedsiębiorstwa” zdefiniowane jest w art. 1 zał. 1 do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu1 (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Zgodnie z ww. przepisem, 

„za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na 

jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny 

rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki 

lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą”. Należy zauważyć, iż pojęcie 

to jest szeroko rozumiane i obejmuje swym zakresem wszystkie kategorie podmiotów 

zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tych podmiotów 

i źródeł ich finansowania2. Przez działalność gospodarcza należy rozumieć, zgodnie 

z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, oferowanie towarów i usług na rynku3. Nie jest 

istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność 

gospodarczą, w rozumieniu prawa konkurencji UE, prowadzić mogą także różnorodne 

podmioty typu non-profit4. Przy ocenie charakteru danej działalności sądy UE kierują się 

możliwością występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji 

ze strony innych podmiotów.

Z orzecznictwa sądów Unii Europejskiej oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, 

wynika, iż pojęcie działalności gospodarczej ma charakter funkcjonalny, a zatem nawet, 

jeśli w przeważającej części działalność podmiotu polega na podejmowaniu przedsięwzięć 

innych niż gospodarcze i wobec tego nie jest on, jako całość, przedsiębiorstwem, taki podmiot

1 Dz. Urz. UE L187 z 26.6.2014.
2 Orzeczenie ETS w sprawie nr C-41/90 H öfne r i E lse r  p rze c iw k o  M acro tron  Gm bH, Ib .  Orz. ETS 1991, s. 1-1979.
3 Np. pkt 19 orzeczenia ETS w sprawie nr C-475/99 A m b u la n z  G löckner, [2001] ECR I-8089 oraz pkt 75 orzeczenia 

w sprawach połączonych nr C-180/98 do C-184/98 P av lo v  a n d  Others, [2000] ECR 1-6451.
4Orzeczenie ETS w sprawie nr C-67/96 A lban y  In te rn a tion a l B V  p rze c iw ko  S tich tinę  Bed rijfspen sioen fond s  

Textie lindu str ie , Zb.Orz. ETS 1999, s. 1-05751.
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może mimo to kwalifikować się jako przedsiębiorstwo ze względu na niektóre funkcje, jeśli 

mają one charakter gospodarczy5.

Z przestanego projektu rozporządzenia wynika, że większość dofinansowanych zadań 

inwestycyjnych i programów będzie związanych z działalnością szkól i upowszechnianiem 

sportu wśród dzieci i młodzieży. W tym kontekście pragnę poinformować, że stosownie do 

pkt 28 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 

ust. 1 TFUE6 (dalej: Zawiadomienie), kształcenie publiczne organizowane w ramach 

krajowego systemu kształcenia finansowanego i nadzorowanego przez państwo może być 

uznane za działalność niegospodarczą. W ocenie Trybunału Sprawiedliwości państwo: 

„ustanawiając i utrzymując taki system szkolnictwa publicznego - finansowany co do zasady 

z budżetu publicznego, a nie przez uczniów lub ich rodziców - [...] nie angażuje się 

w działalność prowadzoną za wynagrodzeniem, lecz wykonuje zadania z dziedziny społecznej, 

kulturalnej i edukacyjnej na rzecz swych mieszkańców”. Podobnie, w decyzji w sprawie 

dotacji dla zawodowych klubów sportowych Komisja stwierdziła, że subsydia przyznawane 

przez władze publiczne w celu zapewnienia edukacji szkolnej młodym ludziom, w połączeniu 

z treningiem sportowym prowadzonym dla młodzieży przez zawodowe kluby piłkarskie, nie 

stanowią pomocy publicznej7. W związku z tym, że większość zadań inwestycyjnych 

i programów, o których mowa w rozporządzeniu, będzie związanych z działalnością szkół 

i upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży, co nie stanowi działalności 

gospodarczej, ich dofinansowanie nie podlega przepisom o pomocy publicznej.

Poddając analizie pozostałe przesłanki pomocy publicznej, należy zauważyć, że 

planowane na podstawie projektu rozporządzenia dofinansowanie ma pochodzić z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o ęrach hazardowych8, przychodami Funduszu są wpływy z dopłat do ceny losu lub innego 

dowodu udziału w grach objętych monopolem państwa. Środki te należy zatem uznać za 

stanowiące zasoby państwowe. Ponadto, dofinansowanie ma charakter selektywny, ponieważ 

dotyczy określonych beneficjentów. Jednocześnie pomoc stanowi korzyść, której podmioty 

nie uzyskałyby w normalnych warunkach rynkowych. Należy zatem stwierdzić, iż przesłanki 

określone w pkt 1, 2 i 3 powyżej, są spełnione.

5 Zob. pkt 53 decyzji Komisji z dnia 19.11.2009 r. nr N 470/2008, Pom oc na d z ia łan ia  rew ita lizacy jne  w  ob sza rach  
zd eg rado w an ych  w  Polsce.

6 Dz. Urz. UE C 262/1 z 19.07.2016 r.
7 Zob. decyzja Komisji Europejskiej N118/2000 “Subventions publiques aux clubs sportifs professionnels, France” 
(Dz. Urz. UE C 333 z 28.11.2001 r.).
8 Dz.U. z 2016 r., poz. 471 j.t.
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Z kolei oceniając przesłankę groźby lub zakłócenia konkurencji oraz wpływu na 

wymianę handlową między państwami członkowskimi UE należy podkreślić, iż generalnie 

jest ona spełniona, w sytuacji, gdy dane wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy 

uczestniczącemu w wymianie handlowej między państwami członkowskimi. Kiedy pomoc 

państwa wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa w porównaniu do innych przedsiębiorstw 

konkurujących w handlu w UE, zakłada się, iż chociażby potencjalnie handel ten został przez 

tę pomoc naruszony9. Należy jednakże zauważyć, iż w orzecznictwie Komisji Europejskiej 

i sądów UE przesłanka ta jest rozumiana bardzo szeroko. Wpływ na wymianę handlową nie 

oznacza automatycznie, że towary beneficjenta muszą być eksportowane na rynki innych 

państw członkowskich, lecz wystarczy, aby na rynku danego państwa konkurowały ze sobą co 

najmniej dwa produkty, z których jeden pochodzi z innego państwa członkowskiego10. 

Skutkiem udzielenia przez państwo pomocy na rzecz nie eksportującego przedsiębiorcy jest 

bowiem możliwość utrzymania produkcji krajowej na dotychczasowym poziomie lub nawet 

jej wzrost, przy czym przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich mają tym samym 

mniejsze szanse na eksport swoich towarów na rynek tego państwa członkowskiego11. Należy 

w tym zakresie zauważyć, iż zakłócenie konkurencji dotyczy zarówno aktualnie istniejącej 

konkurencji, jak i zakłóceń w zakresie konkurencji potencjalnej (np. dany środek pomocowy 

będzie skutkował istotnymi trudnościami w wejściu na rynek dla przedsiębiorstw, które 

dopiero zechcą w nim uczestniczyć). Istotne jest również to, iż okoliczności takie jak 

nieznaczne rozmiary przedsiębiorstwa, niewielka liczba potencjalnych beneficjentów, 

niewielka kwota wsparcia (wykraczająca jednakże poza kwotę de minimis), bądź ograniczone 

znaczenie gospodarcze sektora nie wyłączają same z siebie możliwości uznania, że pomoc 

wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Należy także podkreślić, 

iż Komisja Europejska, co do zasady uznaje, iż przesłanka ta jest spełniona 

w przypadku, gdy spełnione są przesłanki wskazane w pkt 1-3, a obalenie tego domniemania 

wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia

Odnosząc się do kwestii dofinansowania udzielanego na realizację inwestycji 

w zakresie obiektów sportowych, należy zauważyć, że zgodnie z pkt 197 lit. a) 

Zawiadomienia, przesłanka wpływu na wymianę handlową w UE nie jest spełniona 

w przypadku obiektów sportowych i rekreacyjnych, które służą głównie społeczności lokalnej 

i w przypadku których istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przyciągnięcia klientów lub

9 Np. orzeczenie ETS w sprawie nr C-730/79 P h ilip  M o rr is  H o lland  B V  p rze c iw ko  Kom isji.
10 Np. orzeczenie ETS w sprawie nr C-305/89 W łochy  p rze c iw ko  Kom isji.
11 Np. orzeczenie ETS w sprawie nr C-102/87 Francja  p rze c iw ko  Kom isji.
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inwestycji z innych państw członkowskich12. W związku z powyższym, w celu ustalenia, czy 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych udzielane na podstawie projektowanego 

rozporządzenia będzie stanowić pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, 

należałoby przeanalizować, jakiego rodzaju obiekty będą na jego podstawie dofinansowane, 

biorąc pod uwagę ich skalę i charakter.

12 Zob. np. decyzje Komisji w sprawach pomocy państwa nr N 258/2000 Le isu re  Poo l D orsten  (Dz.U. C 172 
z 16.6.2001, s. 16); C 10/2003 P o rty  re k rea cy jne  n iena staw ione  na zysk  (Dz.U. L 34 z 6.2.2004, 
s. 63); SA.37963 D om n iem ana  pom oc  p ań stw a  na rzecz  G lenm ore  Lodge  (Dz.U. C 277 z 21.8.2015, s. 3); SA.38208 
D om n iem ana  pom oc  p ań stw a  na rzecz  b ry ty jsk ich  k lubów  go lfow ych  będących  w ła sno śc ią  ich cz łonków  (Dz.U. C 
277 z 21.8.2015. s. 4).
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