
DECYZJA NR 22
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) 

z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca decyzję Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia Programu „Sport Wszystkich 
Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 

sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 165) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie 
przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do decyzji nr 60 Ministra Sportu i Turystyki z 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 99 oraz z 2018 r. poz. 24), wprowadza się 
następujące zmiany:

1) Rozdział V otrzymuje brzmienie:

„V.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 
PROGRAMU"

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), 
którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2018 
roku przeznacza się kwotę 56 782 614 zł w podziale na zadania:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 23 000 000 zł – w I naborze rozdysponowano całą kwotę.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15 070 334 zł- 

w I naborze rozdysponowano kwotę: 10 904 650,5 zł.

3.  Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie 
związki sportowe – 18 712 280 zł - w I naborze rozdysponowano kwotę: 10 362 280 zł.

Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności 
od wysokości przychodów FRKF.”;

2) W rozdziale VI w ust. 2 „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”, 
w wyliczeniu „Warunki dotyczące wyłącznie realizacji I etapu zadania 2.a):”, pkt 1 otrzymuje 
brzmienie:

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 
1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia  2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, dnia 21 marca 2018 r.

Poz. 33



„Współzawodnictwo szkolne rozgrywane w ramach projektu dotyczy popularnych 
sportów uprawianych w większości szkół. Są to w szczególności sporty zespołowe, lekka 
atletyka, sporty uprawiane zimą oraz inne sporty uprawiane w poszczególnych 
województwach. Dofinansowaniu podlegają półfinały (po dwa dla każdego ze sportów) 
oraz finały zawodów wojewódzkich. System zawodów sportowych realizowany od 
szczebla lokalnego ma za zadanie stworzenie wszystkim dzieciom, a w szczególności tym, 
które nie uczestniczą w zorganizowanym systemie współzawodnictwa klubowego, 
warunków do czynnego udziału w różnych formach aktywności sportowej,”;

3) W rozdziale VI w ust. 3 „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
realizowanych przez polskie związki sportowe”, w wyliczeniu „Komponenty programowe możliwe do 
uwzględnienia w realizacji zadania” Tabela nr 1 – komponenty programowe, procentowy limit 
wydatków, otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 1 – procentowy poziom wydatków”;

Lp. Rodzaj komponentu programowego Poziom wydatków ze środków MSiT (%)

1. *prowadzenie zajęć sportowych minimum 70

2. organizacja obozów sportowych٭٭
3. promocja i wydawnictwa metodyczne
4. szkolenia kadr dla potrzeb realizacji projektu
5. zakup i dystrybucja sprzętu sportowego

maksimum 30

Razem 100

4) W rozdziale IX, w ust. 1 lit. b oraz lit. c otrzymują brzmienie:

„b)  dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci 

i młodzieży – do dnia 22 stycznia 2018 r.; wnioski w ramach dodatkowego II naboru 
wniosków na realizację zadania, należy nadsyłać do dnia 4 kwietnia 2018 r.”;

„c)  dla zadania nr 3 – Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 22 stycznia 2018 r.; wnioski 
w ramach dodatkowego II naboru wniosków na realizację zadania, należy nadsyłać do dnia 
4 kwietnia 2018 r.”;

5) W rozdziale X, w wyliczeniu „Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi odpowiednio:”, lit. b oraz 
lit. c otrzymują brzmienie:

„b)  dla zadania nr 2 – nie później niż do dnia 23 lutego 2018 r., rozpatrzenie wniosków 
o dofinansowanie w ramach dodatkowego II naboru nastąpi – nie później niż do dnia 27 
kwietnia 2018 r.”.

„c)  dla zadania nr 3 – nie później niż do 23 lutego 2018 r.;  rozpatrzenie wniosków 
o dofinansowanie w ramach dodatkowego II naboru nastąpi – nie później niż do dnia 27 
kwietnia 2018 r.”.

§ 2. Zmiany wprowadzone przez niniejszą decyzję mają zastosowanie do postępowań dotyczących części 
zadania zleconego w ramach dodatkowego naboru wniosków.
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§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka
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