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Pan 
Tomasz Robaczyński
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Finansów

w odpowiedzi na pismo z 15 kwietnia 2019 r., znak: FS8.021.2.2019, 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.

W ocenie MSiT nie ma konieczności rozbudowywania przedmiotowego rozporządzenia o regulacje 
dotyczące procedury rozpatrywania wniosków, o których mowa w § 8 projektu rozporządzenia. 
Procedura rozpatrywania wniosków jest określana w sposób ogólny w decyzji programowej wydanej na 
podstawie § 4 i 5 projektowanego rozporządzenia. W 2018 r. w programie wydanym na podstawie 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. 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 (Dz. 
U. poz. 695) określono m.in. kryteria oceny wniosków, wskazano, że oceny wniosku dokonuje Komisja 
powołana przez Ministra Sportu i Turystyki oraz określono ogólnie kryteria na podstawie których 
dokonuje się merytorycznej oceny.

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie znalazły się w decyzji MSiT w sprawie powołania Komisji 
do spraw opiniowania wniosków na realizację 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, gdzie określono skład i kompetencje komisji, tryb jej 
procedowania oraz zadania. W regulaminie prac komisji (stanowiącym załącznik do ww. decyzji MSiT) 
znalazło się m.in. szczegółowe określenie kryteriów merytorycznych na podstawie których oceniany 
jest złożony wniosek. Ostatecznego rozstrzygnięcia o przyznaniu i wysokości dofinansowania 
podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

Wszystkie wymienione decyzje są publikowane w dzienniku urzędowym MSiT.

Na marginesie pragnę podkreślić, że nabór wniosków w przedmiotowej procedurze nie ma charakteru 
ściśle konkursowego w tym sensie, że równa liczba pkt. nie powoduje konieczności wyboru tylko 
jednego beneficjenta (w ramach jednego naboru wybiera się wielu beneficjentów a środki są dzielone 
proporcjonalnie do oceny merytorycznej przedłożonych wniosków).

Z poważaniem

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI 

DP-WPL.0210.8.2019

                                  Warszawa, dnia 23 maja 2019 r.
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