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W odpowiedzi na jpi^no z dnia 23 stycznia 2018 r., znak: DP-WPL.0201.1.2018.K.KJT2, 

dotyczące zaopiniowania 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 Kul tu ty Fizycznej, przekazuję opinię Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej do przedstawionego projektu.
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Opinia do 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

W związku z otrzymaniem do zaopiniowania projektu powyżej wskazanego 

rozporządzenia, zauważa się, co następuje.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 17 ust. 2 ustaw}? z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, minister 

właściwy do spraw sportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, zobowiązany został do określenia w drodze rozporządzenia:

- szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania zadań, związanych z przygotowaniem 

kadr}? narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach 

Europy,

- trybu składania wniosków,

- szczegółowych warunków, w tym trybu przekazywania środków.

Jako wytyczne konieczne do uwzględnienia w ramach opracowania treści 

rozporządzenia wskazane zostały przesłanki racjonalności i ciągłości finansowania zadań.

Przepis ten zasadniczo odpowiada treści art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych, który? odmiennie, niż upoważnienie stanowiące podstawę wydania 

przedłożonego projektu rozporządzenia dotyczy dofinansowania realizacji zadań związanych 

z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych, rozwijaniem 

sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadaniami określonymi 

w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje w § 4 i 5 ogłoszenie przez ministra 

właściwego do spraw kultury? fizycznej programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności 

fizycznej, który zawierać ma informacje wskazane w 8 punktach, takie jak np. warunki udzielania 

dofinansowania i jego wysokość (por. § 5 ust. 1 pkt 4).

W świetle treści delegacji ustawowej zobowiązującej ministra do określenia w drodze 

aktu normatywnego powszechnie obowiązującego szczegółowych warunków dofinansowania, 

w porozumieniu z innym ministrem, odesłanie w tym zakresie do opracowanego samodzielnie
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aktu prawnego, który nie jest rozporządzeniem, może budzić wątpliwości odnoszące się 

do prawidłowości wykonania upoważnienia. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że ustawa obliguje

środków, zaś przedłożony projekt przekazuje do uregulowania w innym akcie prawnym 

informacji o warunkach udzielenia dofinansowania. Informacja ta zawiera bowiem treść 

normatywną, która ma znaczenie dla dofinansowania zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

Zauważyć ponadto należy, że inne warunki, które proponuje się przekazać 

do uregulowania w dokumencie pod nazwą „ogłoszenie programu”, jako informacje, które 

określają de facto sytuację prawną wnioskodawców, np. informacja o kryteriach oceny wniosków 

o dofinansowanie (§ 5 ust. 1 pkt 8), czy informacja o wnioskodawcach uprawnionych 

do uzyskania dofinansowania (§ 5 ust. 1 pkt 2), powinny zostać określone w rozporządzeniu, 

stanowiącym akt normatywny powszechnie obowiązujący.

Wątpliwe również wydaje się rozwiązanie zawarte w § 6 ust. 2 w związku z § 5 ust. 1 pkt 

6 projektu, przekazujące do określenia w ogłoszeniu o programie terminu składania wniosków. 

Upoważnienie ustawowe jednoznacznie określa, że w rozporządzeniu winien być uregulowany 

tryb składania wniosków, a co za tym idzie, również terminy ich składania. Zauważyć przy tym 

należy, że oprócz wskazanych powyżej regulacji odsyłających do terminu złożenia wniosku oraz 

przewidzianych - w § 7 projektu rozporządzenia -  wymogów, jakie spełniać ma wniosek 

o dofinansowanie, proponowana regulacja nie zawiera innych przepisów określających tryb 

składania wniosków.

W ramach regulacji określających szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania 

zadań z Funduszu Rozwoju Kultury7 Fizycznej, projektowane przepisy nie przewidują formy 

rozstrzygnięcia złożonego wniosku, jak również środków odwoławczych od tego rozstrzygnięcia. 

W § ust. 1 stwierdza się jedynie, że wniosek zaakceptowany przez ministra stanowi podstawę 

zawarcia umowy7 z wnioskodawcą.

W świetle powyżej wskazanych wątpliwości zwrócić należy uwagę na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt P 1/11, w którym Trybunał uznał 

za niezgodne z Konstytucją regulacje ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju m.in. 

przez to, że dopuszczają uregulowanie praw i obowiązków wnioskodawców w trakcie naboru 

projektów finansowanych z programu operacyjnego poza systemem źródeł powszechnie 

obowiązującego prawa, a także w zakresie, w jakim dopuszczają uregulowanie środków 

odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w toku postępowania o dofinansowanie 

z programu operacyjnego poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

do określenia w rozporządzeniu warunków uzyskiwania dofinansowania zadań i przekazywania
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