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Pani 
Jolanta Rusiniak
Prezes 
Rządowego Centrum Legislacji

w odpowiedzi na pismo z 23 listopada 2018 r., znak: RCL.DPA.555.95/2019, w którym 
zgłoszono uwagi do 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 
przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad. 1.

przyjmuje do wiadomości wskazany przez RCL postulat de lege ferenda. Uwaga ujęta w pkt 
1 dotyczy w istocie upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia 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), zwanej  dalej:  „ustawą okołobudżetową”. 
W  ramach  trwających  obecnie  uzgodnień projektu rozporządzenia  Ministra  Sportu i 
Turystyki nie  ma możliwości  korekty znajdującego  się  w  ww.  ustawie  upoważnienia.  
Jednocześnie, co  należy  podkreślić,  regulacje  ustawy  okołobudżetowej  mają  charakter  
komplementarny do  uchwalonej i  obowiązującej  na  dany  rok  ustawy  budżetowej.  
Wykonanie  ustawy okołobudżetowej,  w tym  znajdującego  się  w  art.  13  ust.  2  
upoważnienia ustawowego, przez ministra  właściwego  do  spraw  kultury  fizycznej 
działającego w tym przypadku w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych,  wiąże  się  zatem  z  prawidłową realizacją ustawy budżetowej  na rok 2019. Na 
marginesie MSiT wskazuje, że  na etapie prac legislacyjnych  nad  ustawą  okołobudżetową,  
Rządowe  Centrum  Legislacji  nie  zgłaszało  tak kategorycznych zastrzeżeń do ww. 
upoważnienia ustawowego.

Ad. 2.

Jednocześnie, w nawiązaniu do uwag ujętych w pkt 2-4 i 6 MSiT wyjaśnia, że w obecnym stanie 
prawnym dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej odbywa się na zasadach ściśle 
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określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia z dnia 25 września 2017 r. w sprawie 
przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) - dalej jako: 
„rozporządzenie FRKF”. Wychodząc zatem z założenia, że w obszarze dysponowania środkami 
Funduszu istnieje wymóg spójności regulacji, rozporządzenie projektowane zawiera dokładnie te same 
rozwiązania prawne co rozporządzenie FRKF.

Wskazane powyżej regulacje systemowe obowiązujące w dziedzinie dysponowania środkami Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, a także konieczność terminowego rozdysponowania środków Funduszu na 
podstawie rozporządzenia projektowanego, czynią niemożliwym uwzględnienie uwag 
ujętych w pkt 2-4 i 6. 

Ad. 3. 

§ 7 ust. 2 pkt 3 projektu rozporządzenia jest odpowiednikiem § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia FRKF. 
Wymóg określony w tym przepisie nie budził nigdy wątpliwości interpretacyjnych, dlatego w opinii 
MSiT niezasadne jest doprecyzowanie przedmiotowego przepisu. 

Ad. 4. 

Uwagi 7 i 8 zostaną uwzględnione przez wskazanie vacatio legis na 3 dni oraz odpowiednie uzupełnienie 
OSR.

Z poważaniem

Jan Widera
podsekretarz stanu
/ – podpisany cyfrowo/
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