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Pani
dr Edyta Bielak Jomma 
Generalny Inspektor 
Danych Osobowych

w nawiązaniu do pisma znak: DOLIS.023.26.2018.ADr.2306 z 8 lutego 2018 r., 

przy którym przesłano uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 

w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. 

kadry7 narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uprzejmie 

informuję, że uwaga ta nie może zostać uwzględniona.

Uwaga Generalnego Inspektora Danych Osobowych dotyczy § 7 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 

12 oraz ust. 2 pkt. 5 projektu rozporządzenia, które zawierają następujące pojęcia: „inne 

informacje” oraz „inne dokumenty”. W wyżej powołanych przepisach określone zostały 

elementy wniosku o dofinansowanie. Uprzejmie wyjaśniam, że otwarty charakter ww. pojęć 

wynika ze specyfiki postępowania dotacyjnego, w ramach którego rozdysponowywane 

są środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Istotą ww. „postępowania” jest to, 

że wskazanie szczegółowych kryteriów udzielenia dofinansowania następuje w ogłoszeniu 

programu (vide § 4 oraz § 5 projektu rozporządzenia), gdzie pojęcia „inne informacje” oraz 

„inne dokumenty” zostają skonkretyzowane. Jednocześnie należy podkreślić, że konkretyzacja 

ww. pojęć w ogłoszeniach programów odbywa się z pełnym poszanowaniem zasad 

dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Należy ponadto wskazać, że określenie szczegółowych kryteriów udzielenia 

dofinansowania w dokumencie jakim jest program Ministra, przewiduje także rozporządzenie 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) -  zwane dalej „rozporządzeniem 

FRKF” (odpowiednio § 10 ust. 3 pkt 6 i pkt 12 oraz ust. 4 pkt 5), na podstawie którego,



w obecnym stanie prawnym, odbywa się dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej. Wychodząc zatem z założenia, że w obszarze dysponowania środkami Funduszu 

istnieje wymóg spójności regulacji, procedowany obecnie projekt rozporządzenia zawiera 

dokładnie te same rozwiązania prawne, co rozporządzenie FRKF, i z tego powodu jego zapisy 

nie mogą być zmienione.

Na marginesie należy wskazać, że identyczne zapisy projektu rozporządzenia 

zawierające określenia „innych informacji” i „innych dokumentów” nie były kwestionowane 

przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych w trakcie uzgodnień projektu 

rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (obecnie obowiązujące rozporządzenie FRKF z dnia 25 września 

2017 r.).

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Prowadząca sprawę:
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tel.:(22) 24 43 221
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