
Warszawa, ? sierpnia 2017 r.

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

DP-WPL.0201.10.2017.PG.8 
UNP: 2017 - 66177

Pan
Marek Zagórski 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji

w odpowiedzi na pismo z 27 lipca 2017 r., znak: DP-WLI.0210.470.2017, w którym zgłoszono 

uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, informuję, że uwaga nie została 

uwzględniona.

Projekt rozporządzenia nie przesądza o postaci składanych wniosków, zarówno co do 

postaci papierowej jak i elektronicznej. Kwestie te precyzowane są każdorazowo i zapisywane 

w Programach ogłaszanych przez Ministra Sportu i Turystyki. W opinii Ministra Sportu 

i Turystyki pozostawienie projektu rozporządzenia w obecnym brzmieniu jest wystarczające.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki poruszana jest obecnie kwestia umożliwienia 

wnioskodawcom składania wniosków wraz załącznikami w formie elektronicznej 

i jej realizacja w przyszłości nie jest wykluczona. Obecnie przy obsłudze wniosków

0 dofinansowanie zadań, Ministerstwo Sportu i Turystyki korzysta z systemu elektronicznego

1 dopuszcza składanie wniosków w formie elektronicznej. Jednakże forma papierowa jest 

wciąż niezbędna. W celu oceny wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego niezbędne 

jest uzyskanie od wnioskodawców minimalnego zakresu dokumentacji projektowej dla 

inwestycji. Pozyskiwanie ww. dokumentacji w wersji elektronicznej mogłoby skutkować 

szeregiem niedogodności:

- dokumentacja projektowa (dokumentacja graficzna i zdjęciowa) w formie 

elektronicznej składa się z plików o bardzo dużej objętości, których obecna architektura 

systemu do ich obsługi nie byłaby w stanie zgromadzić i pomieścić, przy czym rozbudowa 

systemu w chwili obecnej nie jest możliwa;



- ponadto należy wspomnieć, że nie jest możliwe odczytywanie wielkoskalowych płacht 

projektu na zwykłych monitorach biurowych, stąd też i tak całość musiałaby być drukowana, 

co z kolei również nie jest możliwe w oparciu o standardowy sprzęt biurowy;

- pozostawałaby również do rozstrzygnięcia formuła autoryzacji dokumentów, 

jako że ocena wniosku dokonuje się na oryginałach dokumentów bądź uwierzytelnionych 

kopiach, w chwili obecnej system nie daje możliwości elektronicznej autoryzacji dokumentów.

Należy wspomnieć przy tym, iż aktualna forma składania wniosków nie jest postrzegana 

przez wnioskodawców jako kłopotliwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki nie odnotowało 

niepokojących sygnałów w tej kwestii). Wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami 

przyczynia się do możliwie sprawnej i szybkiej oceny wniosku, co z uwagi na specyfikę 

procesu budowlanego (rozciągnięcie w czasie, sezonowość) stanowi dla wnioskodawców 

priorytet znacznie większej wagi niż ewentualna możliwość składania wniosku 

w elektronicznej wersji.
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