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Dotyczy: uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 
przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szanowna Pani Minister,

w nawiązaniu do pisma znak: DP-WPL.0210.6.2019 dotyczącego uzgodnień 

międzyresortowych projektu Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 

przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uprzejmie informuję, 

iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) z aprobatą przyjmuje informację o trwających 

pracach nad aktem wykonawczym do ustawy o grach hazardowych. Szybkie przyjęcie 

rozporządzenia warunkuje bowiem uruchomienie działań z zakresu turystyki społecznej, 

które stanowią jeden z celów rządowego Programu Dostępność Plus. 

Jednocześnie mając na uwadze ogólny charakter zapisów ujętych w projekcie 

rozporządzenia, które nie przesądzają o terminach i kwotach ogłaszanych programów 

infrastrukturalnych, ponawiam pytanie o wysokość środków finansowych z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej planowanych do przeznaczenia w 2019 i 2020 r. na turystykę 

społeczną w obszarze dostępności. Uprzejmie przypominam, iż proponowana wstępnie 

kwota w wysokości 2.6 mln PLN w relacji do potrzeb i społecznych oczekiwań w zakresie 

poprawy dostępności w obszarze aktywnej rekreacji osób z niepełnosprawnościami i osób 

starszych wydaje się niewystarczająca. 

Odnosząc się do poszczególnych zapisów projektu rozporządzenia, zwracam się 

uprzejmie z prośbą o rozważenie doprecyzowania pojęcia turystyki społecznej opisanego 
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m.in. w § 1 ust. 1 lit d oraz § 2 pkt 7 poprzez dodanie na końcu dopisku: „w tym w 

szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”. Zapis ten pozwoli na 

podkreślenie szczególnych potrzeb tych grup w obszarze turystyki społecznej. 

Ponadto w kwestii przepisu ujętego w Rozdziale 4, § 11 ust. 4 zawężającego możliwość 

ubiegania się o zwiększony poziom dofinansowania zadania z zakresu turystyki społecznej 

z FRKF, tj. do 80% wydatków kwalifikowanych, tylko w przypadku schronisk górskich 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu, pragnę zauważyć, iż tego 

rodzaju ograniczenie sprawi, że de facto bez odpowiedzi pozostaje problem poprawy 

dostępności schronisk zlokalizowanych w obiektach zabytkowych. Standardowy poziom 

dofinansowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych może okazać się w takich 

przypadkach niewystarczający, co skutecznie zatrzyma działania dostosowujące te obiekty 

pod kątem dostępności. Zagrożenie to było wielokrotnie sygnalizowane przez organizacje 

turystyczne, w tym także na spotkaniu w MSiT w dniu 19.02.2019 r. 

Jednocześnie pod rozwagę poddaję sygnalizowaną uprzednio potrzebę doprecyzowania 

„standardów sektorowych” dedykowanych usługom lub przeznaczeniu danego obiektu, 

które określą zasady dostępności w poszczególnych konkursach na rozwój turystyki 

społecznej. Mam tu na myśli przede wszystkim rozwiązania (np. campingi), które nie są 

elementem prawa budowlanego, niemniej ich dofinansowanie w konkursach MSiT 

wymagać będzie spójnego podejścia i określenia zestawu warunków, które zostaną 

zapewnione. 

  Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/
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