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Szanowny Panie Ministrze,

Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki
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nawiązując do przekazanego w ramach uzgodnień międzyresortowych projektu 

rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania Środków z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, przedstawiam, co następuje.

W § 8 ust. 4 oraz w § 11 ust. 4 projektu rozporządzenia wskazano na konieczność 
załączenia do wniosku określonych załączników (np. dokumentów potwierdzających 
przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji, program funkcjonalno-użytkowy). 
W związku z tym, że przepisy rozporządzenia nie wskazują na możliwość złożenia wniosku 
tylko w postaci papierowej, to należy przyjąć, że wniosek może zostać złożony także drogą 
elektroniczną w postaci elektronicznej.

Projekt nie rozstrzyga jednak, jak powinien postąpić wnioskodawca w sytuacji, 
gdy posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej. Należy zatem 
ustalić, czy dokumenty te wnioskodawca będzie mógł uzyskać w oryginale w postaci 
elektronicznej. Jeżeli powyższe jest utrudnione lub niemożliwe, należy rozważyć 
wprowadzenie do projektu rozporządzenia przepisu stanowiącego o możliwości załączenia 
do wniosku elektronicznych kopii (skanów) wymaganych załączników. W przypadku przyjęcia 
takiego rozwiązania zasadnym jest także wprowadzenie przepisów uprawniających organ 
przyjmujący dokument do wezwania wnioskodawcy do okazania oryginału w przypadku 
wystąpienia wątpliwości związanych z otrzymaną elektroniczną kopią dokumentu oraz 
zobowiązujących wnioskodawcę do zachowania oryginałów papierowych dokumentów, 
na podstawie których sporządzono elektroniczne kopie, przez określony czas.

Podkreślić należy, że cyfryzacja obrotu jest jednym z priorytetów realizowanych przez 
Rząd, w związku z czym proponuję umożliwić również korzystanie z postaci elektronicznej 
dokumentów, co przyczyni się do usprawnienia projektowanej procedury dla wielu 
podmiotów.

Z poważaniem, 
z up. Marek Zagórski 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji
/-podpisano elektronicznie/
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