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Pani
Małgorzata Jarosińska - Jedynak
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Szanowna Pani Minister,

w odpowiedzi na pismo z 25 czerwca 2019 r., w którym zgłoszono uwagi do projektu 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad. 1.

Uprzejmie wyjaśniam, że podział środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nie jest 
związany funkcjonalnie z procedowanym projektem rozporządzenia. Podział środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na poszczególne zadania ustawowe funduszu  na dany 
rok, dokonywany jest na podstawie analizy potrzeb i prognozowanych przychodów  na etapie 
konstruowania projektu planu finansowego tego funduszu  w ramach opracowania materiałów 
do projektu ustawy budżetowej na dany rok. Podział środków jest więc dokonywany corocznie 
na podstawie ww. przesłanek.
Kwota wskazana w piśmie z 25 czerwca 2019 r. (2,6 mln zł) dotyczy programu dofinansowania 
zadań w obszarze turystyki, ogłaszanego przez Ministra na podstawie art. 11 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i nie ma nic wspólnego z wysokością 
dofinansowania zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Ad. 2.
Uwaga nieuwzględniona
Ze względów legislacyjnych nie jest możliwe precyzowanie pojęcia „turystyki społecznej” w 
treści rozporządzenia. Uczynienie zadość ww. postulatowi groziłoby narażeniem się na zarzut 
przekroczenia zakresu upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, określonego w 
art. 86 ust. 6 ustawy o grach hazardowych. Pojęcie „turystyki społecznej” zostało jednak 
dokładnie opisane w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Zgodnie z treścią uzasadnienia 
„Pod pojęciem „turystyki społecznej” kryje się [zatem] zespół działań, mających na celu 
wspieranie aktywności fizycznej różnych grup społecznych, w tym w szczególności osób 
niepełnosprawnych, oraz osób starszych z dysfunkcjami fizycznymi.”. Przy projektowaniu 
programów dotacyjnych dotyczących dofinasowania zadań z zakresu rozwoju turystyki 
społecznej zostanie uwzględnione, że  podstawowym celem dotowania zadań z tego obszaru 
jest wspieranie aktywności fizycznej grup społecznych, w tym w szczególności osób 
niepełnosprawnych, oraz osób starszych z dysfunkcjami fizycznymi.
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Ad.3.
Uwaga nieuwzględniona
Należy wskazać, że pierwszy program Ministra na podstawie którego możliwe będzie 
dofinasowanie zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej, a także pierwszy przeprowadzony 
w jego ramach konkurs na dofinasowanie zadań, pokaże autentyczną skalę zainteresowania 
realizacją zadań, a także pozwoli ocenić w tym zakresie gotowość oraz możliwości finansowe 
potencjalnych beneficjentów. Należy zauważyć, że o podjęciu przez potencjalnego beneficjenta 
decyzji o przystąpieniu do konkursu na dofinansowanie zadań, nie zawsze będzie decydowała 
stawka procentowa kosztów kwalifikowanych. Takim impulsem dla ww. podmiotu może być 
wpisywanie się planowanego działania w katalog zadań priorytetowych określonych w 
programie Ministra.
Podkreślenia wymaga fakt, że wysokość stawki procentowej kosztów kwalifikowanych dla 
schroniska górskiego zniszczonego w wyniku działania żywiołu nawiązuje do tożsamego 
przepisu określonego w obowiązującym rozporządzeniu FRKF, które odnosi się do obiektu 
sportowego zniszczonego w wyniku działania żywiołu (§ 4 ust. 3 obowiązującego FRKF). 
Umieszczenie tożsamego przepisu w projektowanym rozporządzeniu, także w odniesieniu do 
schroniska górskiego, jest zatem rozwiązaniem systemowym, nie dotyczy konkretnego obiektu, 
a możliwość zastosowania przepisu będzie zależała od wielu czynników (wystąpienie żywiołu, 
zniszczenie schroniska, lokalizacja schroniska w gminie ujętej w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu).

Ad. 4.
MSiT weźmie pod uwagę przedstawione stanowisko na etapie tworzenia konkretnych 
rozwiązań w planowanych programach z zakresu rozwoju turystyki społecznej. Uwaga nie 
dotyczy brzmienia przedmiotowego projektu.

Z poważaniem

Witold Bańka
minister
/ – podpisany cyfrowo/
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