
UZASADNIENIE 

 

I. Potrzeba i cel wydania aktu.  

 

Niniejsze rozporządzenie stanowi realizację 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), zwanej dalej „ustawą 

okołobudżetową”. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy okołobudżetowej w roku 2019 

wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – zwanego dalej „Funduszem” lub „FRKF”,  

o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354 oraz z 2019 poz. 375), zwanej dalej „ustawą o grach 

hazardowych”, do kwoty 20 000 tys. zł mogą być przeznaczone także na dofinansowanie 

zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz 

przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. Zmniejszenie 

środków budżetowych na rok 2019 przeznaczonych na wykonywanie zadań związanych 

z przygotowaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem 

w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy powoduje, iż istnieje konieczność 

dofinansowania zadań z powyższego obszaru z funduszu celowego jakim jest FRKF.  

 

II. Obecny stan w dziedzinie, która ma być unormowana.  

 

W obowiązującym stanie prawnym dofinansowanie zadań związanych 

z przygotowywaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem 

 i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy odbywa się z wykorzystaniem 

środków przekazywanych na ten cel bezpośrednio z budżetu państwa.  

Jednocześnie Fundusz jest państwowym funduszem celowym, o czym stanowi art. 86 

ust. 2 ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 4 ustawy o grach 

hazardowych wydatki Funduszu są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie 

inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej 

społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie 

aktywności fizycznej. Z powyższego zatem wynika, że dofinansowanie zadań związanych  

z przygotowaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem 

w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy nie jest przedmiotem dofinansowania 

z Funduszu. Równocześnie należy nadmienić, że ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana 



z ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. poz. 198). Regulacje 

przedmiotowej ustawy mają charakter komplementarny i dopełniający do uchwalonej 

i obowiązującej na dany rok ustawy budżetowej. Jednocześnie zawarte w treści ustawy 

okołobudżetowej zmiany niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie  

i wymierną korelację w kwotach ujętych w budżecie państwa i wiążą się z prawidłową 

realizacją ustawy budżetowej na rok 2019. Zmiana dotycząca zaktywizowania środków FRKF 

i umożliwienie dodatkowego finansowania ze zgromadzonych w jego ramach środków 

została zawarta w art. 13 ustawy okołobudżetowej.  

W art. 13 ust. 1 ustawy okołobudżetowej zawarto przepis wprowadzający możliwość 

dofinansowania w 2019 r. zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do 

igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy ze środków Funduszu. Zbliżone rozwiązanie zostało wprowadzone 

również w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2018 r., co umożliwiło dofinansowanie 

ze środków FRKF oraz skuteczną realizację zadań związanych z przygotowaniem oraz 

udziałem kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy. 

 

III. Przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie. 

 

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania 

dofinansowania na realizację zadań związanych z przygotowaniem w 2019 roku kadry 

narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata 

lub mistrzostwach Europy, zwanego dalej „dofinansowaniem”, tryb składania wniosków 

o dofinansowanie oraz przekazywania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 

realizację tych zadań, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań.  

Minister Sportu i Turystyki będzie realizował zadania publiczne w zakresie 

przygotowań kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowań i udziału  

w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w 2019 roku, prowadzonych przez Polski 

Komitet Olimpijski lub polskie związki sportowe, na podstawie projektowanego 

rozporządzenia oraz art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1263 i 1669). 

W odniesieniu do zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki, które będą 

mogły podlegać dofinansowaniu  należy zauważyć, że w 2020 r. w Tokio odbędą się Igrzyska 

XXXII Olimpiady Tokio’2020. Równolegle zawodnicy polskich związków sportowych 



realizować będą w 2019 r. szkolenie we wszystkich grupach wiekowych w ramach 

programów dedykowanych dla przygotowań i udziału w mistrzostwach świata lub Europy 

w sportach olimpijskich. 

W projekcie rozporządzenia zawarto następujące regulacje: 

1) w § 1 określono zakres rozporządzenia; 

2) w § 2 wprowadzono słowniczek podstawowych pojęć, co zapewnia większą 

przejrzystość treści projektowanego rozporządzenia; 

3) w § 3 określono formę w jakiej może być przeznaczone dofinansowanie na 

realizację zadań; 

4) w § 4 określono, iż w celu dofinansowania realizacji zadań minister ogłosi 

program; 

5) w § 5 określono elementy jakie ma zawierać ogłoszenie programu; 

6) w § 6 określono, iż  podstawę uzyskania dofinansowania może stanowić tylko 

złożony wniosek; 

7) w § 7 określono elementy jakie należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie 

oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie; 

8) w § 8 określono podstawę zawarcia umowy oraz wskazano jakie postanowienia 

ma zawierać umowa; 

9) w § 9 określono sposób przekazywania środków wnioskodawcy; 

10) w § 10 określono konsekwencje zmniejszenia rzeczywistych przychodów 

Funduszu; 

11) w § 11 określono procentowo maksymalną wysokość kosztów pośrednich; 

12) w § 12 określono konsekwencje wykorzystania dofinansowania niezgodnie  

z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz 

niewykorzystania dofinansowania; 

13) w § 13 określono termin wejścia rozporządzenia w życie.  

 

Na podstawie projektowanego rozporządzenia Minister Sportu i Turystyki ogłosi 

stosowny program, który w sposób szczegółowy określi rodzaje zadań objętych 

dofinansowaniem, wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania, wysokość 

środków FRKF przeznaczonych na realizację programu, warunki udzielania dofinansowania 

i jego wysokość, terminy realizacji zadań, terminy i miejsce składania wniosków 

o dofinansowanie, terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie oraz kryteria oceny 

wniosków o dofinansowanie. 



Projektowane rozporządzenie nie zostanie przekazane do konsultacji publicznych. Projekt 

rozporządzenia nie zostanie poddany konsultacjom w szczególności ze względu na 

konieczność szybkiego wydania przedmiotowego rozporządzenia. Jednocześnie projekt na 

podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zostanie zaopiniowany 

przez Polski Komitet Olimpijski. 

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2017, poz. 248), projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i 

Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”, zgodnie z wymogami 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137). 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Skrócenie terminu 

wejścia w życie projektu spowodowanie jest koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji 

zadań podlegających dofinansowaniu, określonych ustawą okołobudżetową. 

Regulacja nie będzie miała wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych  

i średnich przedsiębiorców. 

Regulacja pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

 

IV. Oświadczenie organu wnioskującego co do zgodności projektu z prawem 

Unii Europejskiej. 

 

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw Zagranicznych wyrażonym w piśmie 

z 15 kwietnia 2019 r., znak: DPUE.920.434.2019/2/mrz, projektowane rozporządzenie nie jest 

sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

 

V. Ocena organu wnioskującego, czy projekt aktu podlega notyfikacji 

zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 



norm i aktów prawnych. 

 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 


