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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenie Ministra Sportu 

i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2252). Należy zaznaczyć, że konieczność wydania nowego rozporządzenia, wynika 

z uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 88). 

 

Przywołana ustawa nadała bowiem nowe brzmienie przepisom, stanowiącym upoważnienie ustawowe do wydania 

rozporządzenia określającego zasady dofinansowania zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. art. 86 ust. 

6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 88 i 1089), zwanej dalej ustawą hazardową. 

Projekt rozporządzenia przewiduje rezygnację ze specyfikowania na poziomie rozporządzenia poszczególnych 

programów w zakresie wsparcia infrastruktury sportowej.  

Przedmiotowe rozporządzenie winno wejść w życie najpóźniej z dniem 2 października 2017 r., co niezbędne jest 

dla zapewnienia ciągłości finansowania zadań dofinansowanych ze środków funduszu. Wynika to z faktu, 

iż na mocy art. 11 ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw, dotychczas 

funkcjonujące przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, zachowują 

moc do momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia, jednak nie dłużej nie przez okres 6 miesięcy od daty 

wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw, a więc od 1 kwietnia 

2017 r. 

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

Rezygnacja ze skonkretyzowania na poziomie rozporządzenia programów inwestycyjnych.  

Efektem proponowanych zmian ma być: 

- możliwość wprowadzania nowych programów w zakresie wsparcia infrastruktury sportowej oraz modyfikowania 

zapisów obowiązujących programów bez konieczności zmiany każdorazowo przepisów rozporządzenia, 

- uproszczenie systemu ubiegania się przez wnioskodawców o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach 

ogłaszanych przez ministra programów poprzez centralizację procesów związanych z rozdysponowywaniem 

środków oraz  przeprowadzaniem naborów do programów inwestycyjnych.  

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

W krajach Unii Europejskiej przedsięwzięcia związane z aktywnością fizyczną, finansowane są z różnych źródeł. 

Należy mieć na uwadze fakt, że rozporządzenie dotyczy tak różnych dziedzin, jak wspieranie budowy 

i modernizacji obiektów sportowych (różnego typu), upowszechnianie sportu oraz wsparcie procesów szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży. Systemy wsparcia w poszczególnych krajach członkowskich UE/OECD różnią się 



zatem między sobą istotnie z uwagi na uwarunkowania historyczne, aktywność kapitału prywatnego (w tym 

w ramach PPP), systemy podatkowe (w szczególności system ulg) czy rozwiązania dotyczące systemów 

loteryjnych (gier losowych w ramach monopoli państwa).  

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 

2808: 2.478 gmin 

(w tym 66 miast na 

prawach powiatu), 

314 powiatów, 16 

województw 

GUS, stan na dzień: 01.01.2015 r.  Włączenie tych podmiotów  w 

realizację zadań związanych z 

inwestycjami sportowymi oraz 

upowszechnianiem aktywności 

fizycznej poprzez adresowanie do 

nich środków (zwiększenie puli 

środków, aktywizacja w ramach 

obszarów wsparcia, efekt synergii 

poprzez połączenie środków jst i 

FRKF) 

Inni niż JST 

inwestorzy, 

realizujący zadania 

z zakresu 

inwestycji 

sportowych, 

prowadzący 

działalność w 

zakresie kultury 

fizycznej, a 

nieprowadzący 

działalności w celu 

osiągnięcia zysku 

np.: kluby 

sportowe, wyższe 

uczelnie, fundacje i 

stowarzyszenia 

ok. 120 podmiotów  Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

2016 r. 

Włączenie w realizację zadań 

związanych z inwestycjami 

sportowymi oraz 

upowszechnianiem aktywności 

fizycznej poprzez adresowanie do 

nich środków (zwiększenie puli 

środków, aktywizacja w ramach 

obszarów wsparcia, efekt synergii 

poprzez połączenie środków 

inwestorów i FRKF) 

Realizatorzy zadań 

z obszaru 

aktywności 

fizycznej: Polskie 

związki sportowe, 

stowarzyszenia, 

fundacje i inne 

podmioty 

prowadzące 

Niemierzalne Ministerstwo Sportu i Turystyki Włączenie w realizację zadań 

związanych z upowszechnianiem 

aktywności fizycznej 



działalność w 

zakresie kultury 

fizycznej, a 

nieprowadzące 

działalności w celu 

osiągnięcia zysku 

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

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy proces legislacyjny, 

zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r., poz. 1006, z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przedmiotowa regulacja będzie oddziaływać na podmioty ubiegające się 

o dofinansowanie realizacji zadań ze środków Funduszu. W ramach konsultacji publicznych projektowane 

rozporządzenie zostało przesłane celem zaopiniowania: 

- Konwentowi Marszałków Województw RP, 

- Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, 

- Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, 

- Polskiemu Związkowi Sportu Niepełnosprawnych „Start”, 

- Centralnemu Ośrodkowi Sportu w Warszawie, 

- Instytutowi Sportu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, 

- Akademickiemu Związkowi Sportowemu (Zarząd Główny), 

- Szkolnemu Związkowi Sportowemu (Zarząd Główny), 

- Polskiemu Związkowi Sportu Niesłyszących, 

- Związkowi Miast Polskich, 

- Związkowi Powiatów Polskich, 

- Związkowi Gmin Wiejskich RP. 

 

Konsultacje publiczne przeprowadzono w: III kwartale 2017 r.  

Raport z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Projekty aktów prawnych / Projekty rozporządzeń 

Ministra Sportu i Turystyki.  

 

Projekt został poddany w tym samym terminie opiniowaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Urząd Zamówień 

Publicznych, Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

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 389,0 765,1 788,8 811,1 811,1 811,1 811,1 811,1 811,1 811,1 811,1 8.432 

budżet państwa             



JST             

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

389,0 765,1 788,8 811,1 811,1 811,1 811,1 811,1 811,1 811,1 811,1 8.432 

Saldo ogółem 
-389,0 -765,1 -788,8 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -8.432 

budżet państwa             

JST             

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

-389,0 -765,1 -788,8 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -811,1 -8.432 

Źródła 

finansowania  

Zadania przewidziane do realizacji na podstawie rozporządzenia, finansowane będą 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie w zakresie wprowadzanych zmian, nie rodzi dodatkowych 

skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Wydatki na projektowane zadania, 

realizowane będą w ramach środków obecnie pozostających w dyspozycji.  

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 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

- Poprawa sytuacji zdrowotnej obywateli poprzez zwiększenie aktywności 

fizycznej. Zmniejszenie wydatków rodzin związanych ze zwalczaniem 

chorób cywilizacyjnych. 

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

- Udział jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych  

z inwestycjami sportowymi oraz upowszechnianiem aktywności fizycznej 

poprzez adresowanie do nich środków (zwiększenie puli środków, 

aktywizacja w ramach obszarów wsparcia, efekt synergii poprzez 

połączenie środków jst i FRKF), 

- Zwiększenie liczby nowoczesnych obiektów sportowych na terenach 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, 

- Ogólna poprawa infrastruktury w regionach, przyczyniająca się do ich 

rozwoju, 

- Uproszczenie systemu ubiegania się o środki Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej poprzez rezygnację ze współpracy z urzędami marszałkowskimi 

przy rozdysponowywaniu środków Funduszu. 



Niemierzalne Społeczeństwo - Obniżenie skali występowania absencji chorobowej oraz poprawa stanu 

zdrowia i jakości życia. Obniżenie występowania chorób cywilizacyjnych 

w społeczeństwie, 

- Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa, 

- Zwiększenie dostępności społeczeństwa do infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej, 

- Poprawa stanu ilościowego i jakościowego bazy obiektów sportowych 

przeznaczonych do realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

- Rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego 

sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia 

i treningu sportowców 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Przedmiotowe rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

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 

poprzez umiejscowienie procedury realizacji 

programów infrastrukturalnych wyłącznie w 

strukturze resortu. 

 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  

Projekt przedmiotowego rozporządzenia nie wywiera wprost wpływu na rynek pracy, poza wpływem pośrednim 

w postaci kreowania inwestycji związanych z ich dofinansowaniem ze środków FRKF. 

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. Zwiększenie liczby nowoczesnych obiektów sportowych, wpływa na ogólną 

poprawę infrastruktury w regionach, przyczyniając się do ich rozwoju.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

2 października 2017 r. 

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

Ewaluacja efektów funkcjonowania projektowanego rozporządzenia, przebiegać będzie w sposób ciągły – 

od momentu jego wejścia w życie. Bieżący monitoring sposobu funkcjonowania przepisów rozporządzenia, 

pozwoli, w razie konieczności, niezwłocznie wprowadzić w nim zmiany, zgodne z wynikami ewaluacji. Taka 



sytuacja miała miejsce również w przypadku monitoringu funkcjonowania obecnie obowiązującego 

rozporządzenia. Bowiem o opracowaniu nowego projektu zadecydowała nie tylko zmiana delegacji ustawowej, ale 

też potrzeba wprowadzenia innych, dodatkowych zmian, wynikających z zidentyfikowania niedoskonałości 

obecnego rozporządzenia, takich jak: wymóg przedkładania wraz z wnioskiem o dofinansowanie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, czy też określanie terminu zakończenia zadania na moment uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

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

Brak. 

 


