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5 'z a ^ o c ^  Ministerstwie Cyfryzacji

w nawiązaniu do pisma znak: DP-III.210.263.2018 z 8 lutego 2018 r., przy którym 

przesiano 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 uprzejmie informuję, że uwagi 

te nie mogą zostać uwzględnione.

W odniesieniu do propozycji uszczegółowienia przepisów dotyczących formy wniosku 

o dofinansowanie, uprzejmie wyjaśniam, że projekt rozporządzenia nie przesądza o postaci 

składanych wniosków, zarówno co do postaci papierowej jak i elektronicznej. Kwestie 

te precyzowane są bowiem każdorazowo i zapisywane w Programach ogłaszanych przez 

Ministra Sportu i Turystyki. W ww. Programach wskazywany jest także konkretny termin na 

złożenie wniosków. Preferowanie wersji papierowej wyłącza potrzebę tworzenia dodatkowych 

regulacji, wspomnianych w piśmie z 8 lutego br., a związanych tak z dopuszczeniem 

podpisywania wniosku przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy też 

określania w rozporządzeniu warunków uznania, że dany termin został zachowany.

W opinii Ministra Sportu i Turystyki pozostawienie projektu rozporządzenia 

w obecnym brzmieniu jest wystarczające dla sprawnego przeprowadzenia naboru wniosków 

o 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 Ministerstwie Sportu i Turystyki poruszana jest obecnie kwestia umożliwienia 

wnioskodawcom składania wniosków wraz załącznikami w formie elektronicznej i jej 

realizacja w przyszłości nie jest wykluczona. Obecnie przy obsłudze wniosków

0 dofinansowanie niektórych zadań, Ministerstwo Sportu i Turystyki korzysta z systemu 

elektronicznego i dopuszcza składanie wniosków w formie elektronicznej. Jednakże forma 

papierowa jest wciąż niezbędna. Należy wspomnieć przy tym, iż aktualna forma składania 

wniosków nie jest postrzegana przez wnioskodawców jako kłopotliwa (Ministerstwo Sportu

1 Turystyki nie odnotowało niepokojących sygnałów w tej kwestii). Wersja papierowa wniosku 

wraz z załącznikami przyczynia się do możliwie sprawnej i szybkiej oceny wniosku, co z uwagi 

na specyfikę dotyczącą wykonania projektowego rozporządzenia jeszcze w 2018 r. stanowi dla 

wnioskodawców priorytet znacznie większej wagi niż ewentualna możliwość składania 

wniosku w elektronicznej wersji.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, uprzejmie zwracam się do Pana Ministra 

z prośbą o uzgodnienie procedowanego projektu rozporządzenia.
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