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W odpowiedzi na pismo z dnia 30 listopada 2017 r. (data wpływu: 11 grudnia 2017 r., 

UNP: 102334), w sprawie możliwości zwiększenia kosztów pośrednich w stosunku do 

kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zajęć lub zadań z zakresu aktywności 

fizycznej, informuję, co następuje:

1) odnosząc się do systemu dofinansowania zajęć sportowych ze środków Funduszu 

zajęć sportowych dla uczniów (dalej zwanego: Funduszem), należy zaznaczyć, 

że w ogłoszeniu konkursowym na realizację Programu: „Sport dla Wszystkich’’ 

w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie, poprzez wspieranie 

przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych 

i środowiskowych, nie zamieszczono żadnego algorytmu podziału środków 

z Funduszu w odniesieniu do wartości populacyjnych dla każdego z województw.

Beneficjent w sposób dowolny i swobodny może wnioskować o kwotę 

dofinansowania biorąc pod uwagę własne zapotrzebowanie. Konkurs określa 

szczegółowo zasady i kryteria, na podstawie których, istnieje możliwość pozyskania 

dotacji i nie są to kryteria populacyjne. Po za tym, należy podkreślić, że 

dotychczasowa praktyka stosowania obowiązujących norm prawnych zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków 

z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów1 a w szczególności dotyczących wysokości 

kosztów pośrednich nie budziła u wnioskodawców jakichkolwiek kontrowersji. 

Co istotne w sprawie, w sytuacji zwiększenia kosztów pośrednich automatycznie

1 z dnia 18 grudnia 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2222)
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pomniejszona zostaje wartość kosztów bezpośrednich, a to z kolei ogranicza zakres 

realizacyjny zadania, co w konsekwencji będzie skutkowało mniejszą liczbą 

potencjalnych beneficjentów. Ponadto informuję Pana Marszałka, że przekazywane 

przez Ministra Sportu i Turystyki wsparcie ze środków otrzymanych w ramach dotacji 

ma charakter dofinansowania, co oznacza, że wnioskodawca może preliminować 

zakres finansowy zadania (zarówno w odniesieniu do kosztów bezpośrednich jak 

i pośrednich) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, korzystając również ze 

środków pochodzących z innych źródeł, np. donatorów prywatnych, środków 

samorządów lokalnych, Urzędów Marszałkowskich, nie wykluczając dotacji 

pochodzących ze środków Unii Europejskiej itp.;

2) odnosząc się natomiast do kwestii modyfikacji algorytmu schematu podziału 

środków finansowania programu „Szkolny Klub Sportowy”, w zakresie kosztów 

pośrednich należy zauważyć, że rekomendowany podział środków na poszczególne 

województwa jest proporcjonalny do populacji dzieci i młodzieży szkolnej w danym 

województwie a preferowana wysokość kosztów pośrednich jest jednakowa dla 

wszystkich potencjalnych realizatorów. W przypadku mniejszych populacyjnie 

województw, koszty pośrednie zadania są określone na poziomie umożliwiającym 

optymalną realizację programu i są proporcjonalne do zakresu działań nałożonych na 

operatora. Analogicznie jak w opisywanych wyżej przedsięwzięciach dotyczących 

zajęć sportowych dla uczniów, zwiększenie kosztów pośrednich będzie skutkowało 

pomniejszeniem wartości realizacyjnej projektu finansowanej w ramach kosztów 

bezpośrednich.

Podsumowując, dziękujemy za podjęcie inicjatywy w zakresie dotyczącym 

opisywanej przez Pana problematyki. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że wszystkie 

działania podejmowane przez Ministra Sportu i Turystyki, zmierzają do tego, żeby w sposób 

jak najbardziej efektywny wykorzystywać środki publiczne, aktywizując społeczeństwo 

polskie.
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