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w nawiązaniu do pisma znak: KR-51-63/18/TGL, z 31 stycznia 2018 r., 

przy którym przesłano uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turysty ki 

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.

Odnosząc się do uwagi dotyczącej zapisu, zgodnie z którym Minister na podstawie 

opiniowanego rozporządzenia ogłasza program, w którym, zawarte są informacje między 

innymi o warunkach udzielenia dofinansowania i jego wysokości, uprzejmie wyjaśniam, 

że dokładnie te same rozwiązania prawne zostały zastosowane w obecnie obowiązującym 

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

przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) -  dalej 

jako: „rozporządzenie FRKF”. Ponieważ rozporządzenie FRKF określa zasady dysponowania 

środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zatem wobec wymogu systemowej spójności 

regulacji, procedowane obecnie rozporządzenie nie może zawierać, co do zasady innych 

rozwiązań.

W odniesieniu natomiast do uwagi dotyczącej braku w projekcie rozporządzenia zapisu 

odnośnie formy rozstrzygania o złożonym wniosku o dofinansowanie, należy wskazać, 

że rozwiązanie to jest konsekwencją przyjęciu zasady, że precyzyjne regulacje w omawianym 

zakresie, są regulowane dopiero w treści programu ogłaszanego przez Ministra.

Jednocześnie wyjaśniam, że przepisy projektowanego rozporządzenia, przepisy 

rozporządzenia FRKF, ani ogłaszane w ramach „postępowań” dotacyjnych Ministra Sportu



i Turystyki programy, nie przewidują środków odwoławczych od rozstrzygnięć Ministra 

w przedmiocie rozpoznania wniosków o dofinansowanie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym, stworzonym 

dla finansowania zadań ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Jego jedynym 

dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, którego upoważniono do określenia w drodze 

rozporządzenia szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, 

tryb składania wniosków oraz przekazywania środków. Należy zatem podkreślić, że Minister 

wykonując ww. upoważnienie oraz kierując się zapewnieniem racjonalności i ciągłości 

finansowania zadań publicznych, nie określił w rozporządzeniu FRKF procedury odwoławczej 

od rozstrzygnięć podjętych w „postępowaniu” dotacyjnym. Zapewnienie ciągłości 

finansowania zadań, rozumiane jako zamknięcie, co do zasady, w ramach danego roku 

budżetowego takich czynności jak: ogłoszenie programu, przeprowadzenie naboru wniosków, 

rozstrzygnięcie naboru, podpisanie umów dotacyjnych ze zleceniobiorcami oraz rozliczenie 

wydatkowania środków publicznych, sprzeciwia się tworzeniu rozbudowanych regulacji, 

przewidujących przykładowo procedury odwoławcze dla wnioskodawców. Powołana spójność 

systemowa w obrębie wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, czyni, 

zatem, niemożliwym umieszczanie takich zapisów w projektowanym rozporządzeniu.

Na marginesie należy dodać, że uregulowanie w opiniowanym rozporządzeniu kwestii 

środków odwoławczych od rozstrzygnięć podejmowanych przez Ministra w „postępowaniu” 

dotacyjnym mogłoby zostać zakwestionowane, jako przekraczające granice upoważnienia 

ustawowego, określonego 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). Ponadto 

uregulowanie takiej procedury w akcie rangi podustawowej byłoby dyskusyjne i niespotykane 

w obrębie zasad dotyczących uzyskiwania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej, jak i innych funduszy celowych, powołanych do życia ustawą z dnia 19 

listopada 2019 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 208 r. poz. 165).

Nawiązując natomiast do przytoczonego w piśmie z dnia 31 stycznia br. wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt: P 1/11, należy wskazać, 

że dotyczy on zupełnie innego stanu prawnego tj. zapisów ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, określających m.in. zasady dofinasowania zadań z programów operacyjnych 

UE. Przedmiotem badania przez Trybunał nie był jednak brak procedur odwoławczych 

w ustawie, a to, że ustawa umożliwiała ich regulowanie w dokumentach nie mających rangi 

aktów powszechnie obowiązujących. W związku z poważnymi różnicami występującymi 

w zakresie zasad dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz
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zasad dofinasowania z programów operacyjnych UE, powołany wyrok nie może mieć 

zastosowania do projektowanego rozporządzenia.

Otrzymują:
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Podsekretarz Stanu

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