
Warszawa, dnia  15 kwietnia 2019 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
DEPARTAMENT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 RCL.DPA.555.95/2019 
Dot.: DP-WPL.0210.8.2019

Pan

Witold Bańka

Minister Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 5 kwietnia 2019 r., dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do 

igrzysk olimpijskich oraz przygotowywaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy, Rządowe Centrum Legislacji zgłasza do tego projektu następujące 

uwagi:

1) odnośnie do treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435) należy zauważyć, że 

w zakresie w jakim przewiduje się uregulowanie w projektowanym 

rozporządzeniu „szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania zadań” 

należy mieć na uwadze, iż kwestia ta stanowi materię ustawową. Ponadto 

zarówno w powyższym zakresie, jak i w zakresie trybu składania wniosków oraz 

przekazywania środków, upoważnienie ma charakter blankietowy, albowiem 

ustawa nie zawiera żadnych przepisów materialnych, które regulowałyby – 

chociaż ogólnie – powyższe kwestie (uwaga ma charakter de lege ferenda);

2) w § 5 w ust. 1 projektu rozporządzenia w zdaniu wstępnym wykreślenia 

wymagają wyrazy „w szczególności” ponieważ zakres informacji zawartych 

w ogłoszeniu programu powinien mieć formę katalogu zamkniętego. Powyższe 

dotyczy także projektowanego § 8  ust. 2;

3) odnośnie do § 5 ust. 1 pkt 4 projektu rozporządzenia należy zauważyć, że 

zgodnie z brzmieniem upoważnienia ustawowego warunki uzyskania 

dofinansowania powinny zostać uregulowane w przedmiotowym 
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rozporządzeniu, a nie być przekazywane do uregulowania w ogłoszeniu 

programu. Powyższe dotyczy także projektowanego § 5 ust. 1 pkt 7 i 8;

4) odnośnie do § 7 ust. 1 pkt 12 projektu rozporządzenia należy zauważyć, że 

zakres informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie powinien mieć 

formę katalogu zamkniętego. Powyższe dotyczy także projektowanego § 7 ust. 2 

pkt 5;

5) odnośnie do § 7 ust. 2 pkt 3 projektu rozporządzenia wskazuje się, że przepis 

wymaga doprecyzowania, bowiem z treści przepisu w obecnym brzmieniu nie 

wynika o jakie zaświadczenie lub informację chodzi;

6) odnośnie do § 8 ust. 2 oraz § 10-12 projektu rozporządzenia należy wskazać, iż 

przepisy w proponowanym brzmieniu wykraczają poza zakres spraw 

przekazanych do uregulowania w projektowanym rozporządzeniu i jako takie 

wymagają wykreślenia. Przedmiotowe przepisy nie określają bowiem 

szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania zadań, jak również 

trybu składania wniosków czy też przekazywania środków funduszu;

7) w przepisie § 13 projektu rozporządzenia proponuje się uwzględnić vacatio legis 

zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 

oraz z 2018 r. poz. 2242). Przywołana ustawa w art. 4 ust. 2 dopuszcza, 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwość wejścia w życie aktu 

prawnego w terminie krótszym niż 14 od dnia ogłoszenia; najczęściej stosuje się 

termin siedmiodniowy, a zupełnie wyjątkowo vacatio legis wynosi 3 dni, co 

należy uwzględnić przy ponownym redagowaniu treści tego przepisu;

8) pkt 7 OSR wymaga uzupełnienia o informacje, o których mowa w przepisie 

§ 28 ust. 2 pkt 3 lit. d Regulaminu pracy Rady Ministrów.

Z poważaniem,
Stanisław Małecki 

Dyrektor 
Departamentu Prawa Administracyjnego 

w Rządowym Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 

Sprawę prowadzi: Ł. Owerko
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