
Warszawa,/iplutego 2018 r.

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

DP-WPL.020 U  .2018.KKJ.5 
Dotyczy: RCL.DPA.555.49/2018 
UNP: 2018 - 18573

w nawiązaniu do pisma znak: RCL.DPA.555.49/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. przy 

którym przesłano uwagi 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 -  dalej jako: „rozporządzenie 

projektowane” dziękując za dokonanie wnikliwej analizy projektu przedstawiam następujące 

wyjaśnienia.

1) Uwagi nr 1,2, 4-8, 10-17-u w a g i nieuwzględnione

W odniesieniu do uwagi nr 1 należy wskazać, że dotyczy ona upoważnienia 

ustawowego do wydania rozporządzenia zawartego w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia

2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. 

U. poz. 2371), zwanej dalej: „ustawą okołobudżetową”, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 

r. W ramach trwających obecnie uzgodnień 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, nie ma 

możliwości poprawienia znajdującego się w ww. ustawie upoważnienia. Jednocześnie, 

co należy podkreślić, regulacje ustawy okołobudżetowej mają charakter komplementarny
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do uchwalonej i obowiązującej na dany rok ustawy budżetowej. Wykonanie ustawy 

okołobudżetowej, w tym znajdującego się w art. 17 ust. 2 upoważnienia ustawowego, przez 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, wiąże się zatem z prawidłową 

realizacją ustawy budżetowej na rok 2018. Na marginesie pragnę wskazać, że na etapie prac 

legislacyjnych nad ustawą okołobudżetową, Rządowe Centrum Legislacji nie zgłaszało tak 

kategorycznych zastrzeżeń do ww. upoważnienia ustawowego.

Jednocześnie, w nawiązaniu do uwag nr 2, 4-8, 10-17 wyjaśniam, że w obecnym stanie 

prawnym dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej odbywa się na 

zasadach ściśle określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia z dnia 25 

września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(Dz. U. poz. 1801) -  dalej jako: „rozporządzenie FRKF”. Wychodząc zatem z założenia, 

że w obszarze dysponowania środkami Funduszu istnieje wymóg spójności regulacji, 

rozporządzenie projektowane zawiera dokładnie te same rozwiązania prawne 

co rozporządzenie FRKF.

Wskazane powyżej regulacje systemowe obowiązujące w dziedzinie dysponowania 

środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a także konieczność terminowego 

rozdysponowania środków Funduszu na podstawie rozporządzenia projektowanego, 

czynią niemożliwym uwzględnienie uwag nr. 1,2, 4-8, 10-17.

2) Uwaga nr 3 -  uwaga uwzględniona

W § 4 zostanie doprecyzowany w ten sposób , że przedmiotem ogłoszenia ministra jest 

program dofmasowania zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej w 2018 r. do 

udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3) Uwaga nr 9 -  uwaga uwzględniona

§ 6 ust. 2 będzie przewidywał, że wniosek o dofinansowanie składa się w terminie 

określonym w ogłoszeniu programu.

4) Uwaga nr 18 -  uwaga uwzględniona

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zostanie podana przyczyna braku 

odpowiednio vacatio legis.
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Przedstawiając powyższe informacje wyrażam nadzieję, że ze względu na pilny 

charakter, projekt rozporządzenia w zaproponowanym, co do zasady, kształcie uzyska 

akceptację do dalszego procedowania.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

a X  upoważnienia

/¡Jan  Widem
/  Podsekretarz Stanu

Prowadząca sprawę:
Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk 
tel.:(22) 24 43 221
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