
Warszawa, dnia  25 czerwca 2019 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
DEPARTAMENT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 RCL.DPA.555.134/2019 
Dot.: DP-WPL.0210.6.2019

Pani

Anna Krupka

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Szanowna Pani Minister,

w odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 2019 r., dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej, Rządowe Centrum Legislacji zgłasza do tego projektu następujące uwagi:

1) odnośnie do treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 86 ust. 6 ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) 

należy zauważyć, że kwestia dotycząca uregulowania w przedmiotowym 

rozporządzeniu warunków uzyskania dofinansowania stanowi materię 

ustawową. Ponadto zarówno w powyższym zakresie, jak i w przedmiocie trybu 

składania wniosków o dofinansowanie oraz trybu przekazywania środków, ma 

ono charakter blankietowy albowiem powołana ustawa nie zawiera żadnych 

przepisów materialnych, które regulowałyby – choćby ogólnie – powyższe 

kwestie. Ustawa nie zawiera również przepisów określających kryteria, na 

podstawie których minister udziela dofinansowania z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej bądź odmawia przyznania tego dofinansowania (uwaga ma 

charakter de lege ferenda);

2) odnośnie do przepisu § 3 projektu rozporządzenia należy zauważyć, że przepis 

w proponowanym brzmieniu wymaga wykreślenia, bowiem reguluje formę 

przekazywania środków z funduszu, natomiast zgodnie z upoważnieniem 

ustawowym zawartym w art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 



o grach hazardowych, rozporządzenie ma określać szczegółowe warunki 

uzyskania dofinansowania zadań, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tryb 

składania wniosków oraz przekazywania środków. Ponadto przepis 

w proponowanym brzmieniu stanowi rozszerzenie ustawy upoważniającej, która 

nie reguluje kwestii dotyczącej formy prawnej dofinansowania;

3) odnośnie do przepisu § 4 projektu należy zauważyć, że projektowany przepis 

budzi wątpliwości co do jego zgodności z określoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej zasadą równości. W projektowanym przepisie 

zróżnicowano bowiem wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z uwagi na podmiot realizujący 

inwestycję. Jak wynika zaś z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 

1988 r. sygn. akt U 7/87), „konstytucyjna zasada równości wobec prawa 

(równości w prawie) (…) polega na tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci 

norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) 

w równym stopniu, mają być traktowane równo. A więc według jednakowej 

miary, bez zróżnicowań dyskryminujących i faworyzujących”. Cechą relewantną 

w projektowanym akcie prawnym jest fakt podejmowania zadań inwestycyjnych 

polegających na przebudowie, remoncie lub dofinansowaniu obiektów 

sportowych, zaś zróżnicowanie podmiotów realizujących te inwestycje 

następowałoby w tym przypadku tylko z uwagi na ich formę prawną. Powyższa 

uwaga odnosi się odpowiednio do projektowanego przepisu § 11;

4) w § 6 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 § 9 ust. 1;

5) odnośnie do § 6 ust. 1 pkt 4 projektu rozporządzenia należy zauważyć, że 

zgodnie z brzmieniem ustawowym warunki uzyskiwania dofinansowania 

powinny zostać uregulowane w przedmiotowym rozporządzeniu a nie być 

przekazywane do uregulowania w ogłoszeniu programu inwestycyjnego. 

Powyższe dotyczy także projektowanego § 9 ust. 1 pkt 4;

6) odnośnie do § 6 ust. 1 pkt 8 projektu rozporządzenia należy podkreślić, że 

kwestia dotycząca kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych powinna wynikać 

z przepisów materialnych a nie treści ogłoszeń. Powyższe dotyczy także 

projektowanego § 9 ust. 1 pkt 8;
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7) odnośnie do § 6 ust. 2 projektu rozporządzenia należy zauważyć, że przepis 

w proponowanym brzmieniu wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. 

Podkreślenia wymaga, że ustawa nie przewiduje zwiększania środków na 

realizację programu wobec czego nie jest możliwe nadanie takiego uprawnienia 

ministrowi;

8) odnośnie do § 7 ust. 3 pkt 11 projektu rozporządzenia należy zauważyć, iż 

elementy zawierające wniosek inwestycyjny powinny mieć formę katalogu 

zamkniętego. Powyższe dotyczy także projektowanego § 7 ust. 4 pkt 6 oraz § 10 

ust. 3 pkt 12;

9) odnośnie do § 9 ust. 1 pkt 10 projektu rozporządzenia należy zauważyć, że 

przepis w proponowanym brzmieniu wykracza poza zakres upoważnienia 

ustawowego, ponieważ ustawa nie przewiduje możliwości zwiększania środków 

na realizację programu;

10) odnośnie do § 12 ust. 2 i § 14 projektu rozporządzenia należy zauważyć, iż 

przepisy w proponowanym brzmieniu wykraczają poza zakres spraw 

przekazanych do uregulowania w projektowanym rozporządzeniu i jako takie 

wymagają wykreślenia. Nie określają one bowiem szczegółowych warunków 

uzyskiwania dofinansowania zadań, jak również trybu składania  wniosków oraz 

przekazywania środków funduszu;

11) informacja zawarta w uzasadnieniu projektu rozporządzenia oraz w OSR 

dotycząca jego umieszczenia na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny powinna być 

zaktualizowana na kolejnym etapie prac nad tym projektem.

Z poważaniem,
Stanisław Małecki 

Dyrektor 
Departamentu Prawa Administracyjnego 

w Rządowym Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 
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