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UZASADNIENIE 

1. UWAGI OGÓLNE 

Projektowane rozporządzenie jest aktem prawnym tworzącym warunki brzegowe 

redystrybucji środków publicznych pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(dalej Fundusz). Zastąpi ono 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 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.  

2. TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA 

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków  

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, 

zawartego w art. 86 ust. 6 ustawy hazardowej. 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji 

zadań z zakresu przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych, zadań z zakresu 

rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży  i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych 

w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, tryb składania 

wniosków oraz przekazywania środków funduszu.  

W celu umożliwienia zainteresowanym podmiotom pozyskiwania dofinansowania ze 

środków funduszu na realizację zadań inwestycyjnych, w § 4 wskazano, iż w tym celu 

minister ogłasza programy inwestycyjne. 

W § 5 określono natomiast, jakie są maksymalne procentowe progi dofinansowania 

(proporcja dotacji względem kosztów kwalifikowanych zadania), o które mogą ubiegać się 

wnioskodawcy, w zależności od tego, czy spełniają przypisane do nich kryteria, również 

podmiotowe. Te progi to 50%, 70%, 80% oraz 99%. 
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Regulacja zawarta w § 6 określa, jakie wydatki związane z realizacją zadania 

inwestycyjnego, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane. Przepis ten zastrzega 

jednocześnie, że dofinansowanie ze środków funduszu może być przeznaczone wyłącznie na 

pokrycie tych wydatków. 

Z kolei w § 7 projektowanego rozporządzenia wskazano, jakie elementy powinny 

zawierać ogłaszane przez ministra programy inwestycyjne, o których mowa w § 4. Zgodnie  

z tym przepisem, każdy z programów powinien zawierać informacje o: rodzaju zadań 

inwestycyjnych realizowanych w ramach tego programu oraz wnioskodawcach uprawnionych 

do uzyskania dofinansowania, wysokości środków Funduszu przeznaczonych na realizację 

danego programu inwestycyjnego, warunkach udzielania dofinansowania i jego wysokości, 

terminach i warunkach realizacji zadań inwestycyjnych, terminie i miejscu składania 

wniosków inwestycyjnych, terminie rozpatrzenia wniosków inwestycyjnych, kryteriach oceny 

wniosków inwestycyjnych, rodzajach i zakresie wydatków kwalifikowanych oraz możliwości 

dofinansowania większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zwiększone zostaną środki 

na realizację programu, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego naboru. 

W § 8 wskazano, iż w celu uzyskania dofinansowania wnioskodawca składa wniosek 

inwestycyjny. Określono również terminy w jakich możliwe jest składanie wniosków zgodnie 

z ogłoszonymi programami, o których mowa w § 7. Wyszczególnione zostały elementy 

składowe wniosku inwestycyjnego, jak również jego obligatoryjne załączniki. Wymieniono 

także dodatkowe wymagane załączniki w przypadku wnioskodawców niebędących 

jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem wnioskodawcy, o którym mowa  

w § 5 ust. 4 pkt 2 projektowanego rozporządzenia. 

W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej, w § 9 wskazano, iż w tym celu minister ogłasza programy z zakresu rozwijania 

sportu i aktywności fizycznej. Uszczegółowiono również, iż programy z zakresu rozwijania 

sportu i aktywności fizycznej dotyczą następujących obszarów: wspierania przedsięwzięć  

z zakresu upowszechniania sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, wspierania 

szkolenia sportowego i współzawodnictwa dzieci, młodzieży  i osób niepełnosprawnych, 

prowadzenia działalności wspierającej i kontrolnej oraz zadań określonych w przepisach  

o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.  

W § 10 wskazano elementy, które powinny zawierać ogłaszane przez ministra programy  

z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej. Zgodnie z tym przepisem, każdy  

z programów powinien zawierać informacje o: rodzaju zadań objętych dofinansowaniem  
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w ramach programu, wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania dofinansowania, 

wysokości środków Funduszu przeznaczonych na realizację danego programu, warunkach 

udzielania dofinansowania i jego wysokości, terminach i warunkach realizacji zadań, terminie 

i miejscu składania wniosków, terminie rozpatrzenia oraz kryteriach oceny wniosków, a także 

możliwości dofinansowania większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zwiększone 

zostaną środki na realizację programu, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego 

naboru.  

Z kolei w § 11 wskazano, iż w celu uzyskania dofinansowania wnioskodawca 

zobowiązany jest do złożenia wniosku z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej. 

Określone zostały także terminy naborów wniosków zgodnie z ogłoszonymi programami,  

o których mowa w § 9. Wyszczególnione zostały elementy składowe wniosku inwestycyjnego 

tj.: nazwa programu, nazwa i adres wnioskodawcy, nazwa zadania wraz z zakresem  

i charakterystyką tego zadania, kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

wysokość wnioskowanego dofinansowania, liczba uczestników oraz inne informacje istotne 

dla wykazania celowości realizacji zadania, informacja o wcześniejszej działalności 

wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie, informacja o posiadanych zasobach 

rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości 

środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł, kwota środków 

Funduszu otrzymanych w poprzednim roku oraz przyznanych na podstawie zawartych umów  

w roku bieżącym, wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie, 

informacja o sytuacji finansowej wnioskodawcy. Określono również dokumenty 

obowiązkowe do załączenia.  

W § 12 uregulowaniu podlega wysokość kosztów pośrednich zadania, które pokrywane 

są również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przepis ten podaje, iż 

wnioskodawca na koszty pośrednie może przeznaczyć nie więcej niż 10% równowartości 

kwoty kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu  

i aktywności fizycznej. 

§ 13 projektowanego rozporządzenia wskazano, iż wnioski inwestycyjne lub z zakresu 

rozwijania sportu i aktywności fizycznej po akceptacji przez ministra, stanowią podstawę do 

zawarcia umowy o dofinansowanie. W kolejnych ustępach §13 określono, jakie elementy 

zawiera umowa o dofinansowanie pomiędzy ministrem a wnioskodawcą, w tym  

w szczególności tryb i warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania oraz zasady 

realizacji zadania.  
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§ 15 reguluje możliwość zmniejszenia przyznanego dofinansowania w przypadku 

zmniejszenia rzeczywistych przychodu Funduszu w stosunku do założonego planu  

§ 16 stanowi przepis końcowy, w którym wskazano, iż do postępowań o dofinansowanie 

realizacji zadań ze środków Funduszu oraz umów o dofinansowanie ze środków Funduszu 

realizacji zadań inwestycyjnych obiektów sportowych lub realizacji zadań polegających na 

rozwijaniu sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, zawartych przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W § 17 projektowanego rozporządzenia określono, iż rozporządzenie wchodzi w życie  

z dniem 1 października 2017 r.  

 

3. ZMIANY W BIEŻĄCYM PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA W STOSUNKU 

DO ROZPORZĄDZENIA Z 2015 r. 

W przedmiotowym rozporządzeniu, zrezygnowano ze specyfikowania na poziomie 

rozporządzenia poszczególnych programów w zakresie wsparcia infrastruktury sportowej. 

Należy mieć na uwadze, że przedmiotowy system wsparcia stale ewoluuje, z uwagi m.in. na: 

- dokonywane analizy dotyczące istniejącego stanu infrastruktury sportowej w ujęciu 

ilościowym i jakościowym; 

- kreowane przez ministra priorytety w obszarze sportu wyczynowego; 

- wielkość dostępnych środków FRKF, w tym wielkość zobowiązań wynikających z umów 

wieloletnich zawartych w latach poprzednich; 

- dostępność innych niż FRKF środków zewnętrznych, mogących sfinansować dany kierunek 

interwencji. 

Należy podkreślić, że optymalizacja kierunków wsparcia, jaka ma miejsce w ramach 

ogłaszanych programów, wymaga elastyczności w zakresie stosowanych przez ministra 

środków. W praktyce, wachlarz wdrożonych przez ministra programów ulega ciągłym 

zmianom, zarówno w kwestii powstawania/wygaszania poszczególnych programów, jak 

również w zakresie kształtu i skali oddziaływania programów już istniejących.  

W konsekwencji usztywnianie tych kwestii na poziomie rozporządzenia, może utrudniać 

optymalizację kierunków interwencji, jak również działać niekorzystnie w sferze osiągania 

założonych rezultatów. Z kolei coroczne zmienianie rozporządzenia pod kątem 

dostosowywania oferty wdrażanych programów, jest niczym nieuzasadnione. 
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 Ponadto, w projekcie rozporządzenia wprowadzono możliwość dofinansowania 

większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zwiększone zostaną środki na realizację 

programu, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego naboru.  

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych (Dz. U. poz. 

2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

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

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Jednocześnie, zgodnie z § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), projekt 

rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 

lipca2017 r., znak: DPUE.920.1182.2017/3/dk/mrz, projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny 

z prawem Unii Europejskiej. 

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów. 

Przedmiotowe rozporządzenie powinno 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 niż 

przez okres 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o grach 

hazardowych i niektórych innych ustaw, która to ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 

2017 r. Jednak z uwagi na fakt, że wszystkie programy ministra sportu i turystyki na 2017 r. 
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zostały już ogłoszone, a ich realizacja będzie się odbywała w oparciu o dotychczasowe 

rozporządzenie z 2015 r., zasadne jest możliwie szybkie wdrożenie nowym przepisów, tj. 

wejście w życie rozporządzenia z dniem 2 października 2017 r. 

 


