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Minister Sportu

?.

mó 3
i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, iż do przekazanego w ramach uzgodnień międzyresortowych 

projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania realizacji 

zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w 

igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgłaszam poniższe uwagi:

W treści § 6 ust. 1 projektu określono, iż „w celu uzyskania dofinasowania 

wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie", należy podkreślić, iż z brzmienia 

przepisu nie wynika wprost, czy wniosek ten może być złożony w postaci papierowej, czy 

też projektodawca dopuszcza możliwość złożenia go w postaci elektronicznej. Mając na 

uwadze powyższe wątpliwości, zasadnym byłoby doprecyzowanie w treści projektu 

rozporządzenia, czy projektodawca dopuszcza złożenie wniosku w obu ww. postaciach, to 

jest papierowej i elektronicznej, a w szczególności nadanie przepisom brzmienia, które 

wprost wskazywałoby na dozwoloną postać dokumentu.

Z uwagi na powyższe proponuję dodanie zwrotu „pisemny w postaci papierowej 

lub elektronicznej", wszędzie tam, gdzie przepis stanowi o złożeniu wniosku, a 

projektodawca dopuszcza jego złożenie również w postaci elektronicznej.

Dodatkowo projekt rozporządzenia nie precyzuje sposobu podpisania wniosków. 

Mając na uwadze regulacje ustawy Kodeks cywilny, a przede wszystkim art. 78 § 1, który 

stanowi, iż „do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli", art. 781
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§ l„ d o  zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym" oraz § 2 stanowiący, że wszystkie oświadczenia woli, dla których przepis 

prawny wymaga zachowania formy pisemnej, a które zostały złożone w formie 

elektronicznej zgodnej z art. 781 § 1 k.c. są równoważne z oświadczeniem woli złożonym 

w formie pisemnej, wymagane jest doprecyzowanie przez projektodawcę sposobu 

podpisywania wniosków. Możliwość składania wniosków w obu postaciach, to jest 

papierowej i elektronicznej, wywołuje pytanie dotyczące obliczania terminów oraz 

warunków uznania, że dany termin został zachowany. W projekcie w żadnym miejscu nie 

wskazano, czy w tym zakresie zastosowanie znajdą np. przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego.

W związku z tym, że zaakceptowany przez ministra wniosek stanowi podstawę do 

zawarcia umowy z wnioskodawcą (§ 8 ust. 1 projektu), tym bardziej zasadne jest 

bezpośrednie wskazanie na przepisy konkretnego aktu prawnego, które będą w tym 

zakresie stosowane, bądź uregulowanie procedury w projektowanym rozporządzeniu. 

Zachowanie terminu składania wniosku jest warunkiem skuteczności dokonywanej 

czynności prawnej. Uchybienie terminowi powoduje zatem bezskuteczność wniosku 

i wywołuje po stronie wnioskodawcy negatywne konsekwencje. Występowanie 

negatywnych skutków, w przypadku niepełnej regulacji dotyczącej zachowania terminów, 

może godzić w podstawowe prawa wnioskodawcy. Projektodawca powinien odpowiednio 

dostosować przepisy we wskazanym zakresie, uwzględniając powyższe uwarunkowania.

Z poważaniem, 
z up. Marek Zagórski 

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji

/-podpisano elektronicznie/
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