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System dofinansowania zadań sportowych ze środków Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów, funkcjonujący w obecnej formule poziomu kosztów 
pośrednich przy realizacji zadań przez operatorów regionalnych powoduje problemy 
finansowo-organizacyjne (szczególnie w przypadku mniejszych województw).

Wartość kosztów pośrednich określona na poziomie nie większym niż 5% 
kosztów bezpośrednich realizacji zadań z uwagi na ich skalę i obszar, a także 
zaawansowane procedury i wyzwania organizacyjne wydaje się nie zabezpieczać 
finansowania odpowiednich zasobów, koniecznych dla rzetelnej, terminowej 
i profesjonalnej działalności operatorów zadań ministerialnych w regionach 
ze stosunkowo niewielką populacją dzieci (poniżej 4 %).

W sytuacji gdy jedynym wskaźnikiem przyznania środków na zadania jest 
czynnik populacyjny (ilość dzieci w danym województwie), małe województwo 
otrzymuje zdecydowanie mniejsze środki. Środki te są wystarczającymi do 
przeprowadzenia programu, ale niski 5% poziom kosztów obsługi zadania powoduje 
trudności w profesjonalnym zarządzaniu projektem.

Większe województwa ze zrozumiałych względów populacyjnych dysponują 
większą kwotą, jednakże wiele działań i kosztów pośrednich pozostaje na podobnym 
poziomie (np.: wynajęcie lokalu, koszty łączności, koszty energii, koszty niezbędnych 
delegacji i podróży, organizacja kadrowo-administracyjna zadania). Poziom kosztów 
pośrednich w przypadku mniejszych populacyjnie regionów nie zawsze gwarantuje 
odpowiedni zakres obsługi i profesjonalizm, który pomimo wymienionych trudności 
towarzyszy jednakże realizacji programu przez wszystkich operatorów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 
o rozważanie poprawy tej trudnej sytuacji dla operatorów w mniejszych populacyjnie 
regionach.
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Jedną z propozycji jest rozważanie możliwości zmiany § 9 Rozporządzenia 
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków 
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, polegającej na zwiększeniu wysokości 
kosztów pośrednich do 10 % kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zajęć lub 
zadań z zakresu aktywności fizycznej. Kolejną propozycją może być modyfikacja 
algorytmu schematu podziału środków finansowania programu „Szkolny Klub 
Sportowy" w zakresie kosztów pośrednich na korzyść mniejszych populacyjnie 
regionów.

Finansowanie profesjonalnych kadr operatorów programu przyczyni się 
w wieloletniej perspektywie do stworzenia stabilnych rozwiązań systemowych.
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Doświadczenie i przygotowanie operatorów regionalnych pozytywnie wpłynie na 
inicjowanie, wspieranie i koordynowanie w sposób kompleksowy upowszechniania 
kultury fizycznej, rozwoju profilaktyki prozdrowotnej i modelu wychowania 
zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym, a także wzbogaci organizację i poziom 
rozwoju sportowego dzieci i młodzieży.

Wieloletnia współpraca Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządem 
województwa skutkowała wzajemnym zaufaniem, bieżącą informacją dotyczącą 
procedur oraz dobrym rozpoznaniem potrzeb w regionie.

Wniosek podyktowany jest opiniami organizacji sportowych na poziomie 
regionalnym i ponadregionalnym oraz apelami wynikającymi z posiadanej przez 
organizacje pozarządowe wiedzy i kompetencji o potrzebach środowisk sportowych.

Uwzględniając dialog i konsultacje ze środowiskiem samorządowym oraz 
organizacjami pozarządowymi, zwracam się z prośbą o rozważenie wprowadzenia 
zmian w zakresie zwiększenia wysokości kosztów pośrednich do 10 % kosztów 
bezpośrednich związanych z realizacją zajęć lub zadań z zakresu aktywności fizycznej.

Wierzę, że przedmiotowy wniosek będzie pomocnym narzędziem weryfikacji 
i kwalifikacji wysokości kosztów obsługi zadań i zajęć sportowych, nie stanowiącym 
dodatkowych barier biurokratycznych i organizacyjnych. Zaproponowane zmiany będą 
miały pozytywny wpływ na realizację programów Ministra Sportu i Turystyki, 
przyczynią się do wzmocnienia podstawy piramidy szkoleniowej oraz do rozwoju 
i upowszechniania sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
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Poparcie przedstawicieli największych organizacji sportowych dla wystąpienia 
Marszałka Województwa Opolskiego do Ministra Sportu i Turystyki:
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1) Opolska Federacja Sportu...O po lsk ie} .
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2) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły

3) Szkolny Związek Sportowy „Opolskie".
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4) Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej....
ds. Sporfci Masowego 
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