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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowny Panie Ministrze

w odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 2019 r. Nr DP-WPL.0210.6.2019 w sprawie projektu 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, przedstawiam, co następuje:

1. W świetle przepisu zawartego w § 2 pkt 3 projektu, użyte w rozporządzeniu określenie 
„termin zakończenia zadania inwestycyjnego” należy rozumieć dzień uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu sportowego lub turystycznego, a w przypadku gdy nie 
jest ona wymagana – dzień odbioru końcowego tego obiektu, co budzi wątpliwości w 
kontekście definicji zadania inwestycyjnego, określonej w § 2 pkt 5 stanowiącej, że 
zadaniem inwestycyjnym jest zadanie jedynie z zakresu przebudowy, remontów lub 
inwestycji obiektu sportowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przepisach, chociażby 
rozdziału 5 – „Umowa, płatności i rozliczenie”, rozróżnia się pojęcia „zadania 
inwestycyjnego” od pojęcia „zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej”, na które 
ogłaszane są programy infrastrukturalne lub społeczne. Podobnie propozycja zapisu §11 ust. 
2 indywidualizuje „zadanie inwestycyjne” od „zadań infrastrukturalnych realizowanych z 
zakresu rozwoju turystyki społecznej”. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia przede wszystkim 
ze względu na art. 86 ust. 4 ustawy z dnia  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
z 2019 poz. 847), w którym wymienione zostały konkretne zadania na jakie przeznacza się 
wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. W § 7 w ust. 3 w pkt 9 projektu proponuje się, aby wniosek inwestycyjny zawierał 
„informację dotyczącą sposobu utrzymania i wykorzystania efektu rzeczowego zadania 
inwestycyjnego, w tym przez lokalne organizacje sportowe i szkoły, w okresie trwałości 
zadania inwestycyjnego, wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych 
niezbędnych do tego celu oraz źródeł ich pochodzenia”. Należy zauważyć, że ani projekt 
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rozporządzenia ani uzasadnienie do tego projektu, nie definiują pojęcia „okres trwałości 
zadania inwestycyjnego” oraz nie wyjaśniają przyczyny zastąpienia okresu 5-letniego tym 
warunkiem. W celu uniknięcia rozbieżności w interpretacji przedmiotowego przepisu 
zasadne jest doprecyzowanie zapisów w tym zakresie.

3. Projekt należy uzupełnić o wskazanie organów współwydających rozporządzenie, 
tj. Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Finansów i Ministra Zdrowia.

4. W OSR, w pkt 4 – „Podmioty, na które oddziałuje projekt”, wskazano m.in. jednostki 
samorządu terytorialnego. W związku z tym projekt powinien zostać skierowany 
do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Treść zawartą w pkt 6  (w wierszu dodatkowe informacje…) należy uzupełnić o informację 
na temat wpływu projektowanej regulacji na budżety  jednostek samorządu terytorialnego.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów

Piotr Nowak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

     /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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