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Pani
Jolanta Rusiniak
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Rządowego Centrum Legislacji

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. 

MSiT przyjmuje do wiadomości wskazany przez RCL postulat de lege ferenda. Uwaga ujęta 
w pkt 1 dotyczy w istocie upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia zawartego 
w art. 86 ust. 6 ustawy o grach hazardowych. W ramach trwających obecnie uzgodnień projektu 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki nie ma możliwości korekty znajdującego się w ww. 
ustawie upoważnienia.

Ad. 2.

Uwaga nieuwzględniona

Przepis ten przesądza w sposób jednoznaczny w jakiej formie przyznawane są środki w ramach 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej FRKF lub fundusz), co stanowi w opinii MSiT 
element konieczny sprawnego i efektywnego dysponowania środkami funduszu. W opinii 
MSiT przedmiotowy przepis nie wykracza poza upoważnienie ustawowe. System 
dofinansowywania zadań funduszu to relatywnie złożona struktura, na którą składa się szereg 
warunków brzegowych jak określenie kręgu wnioskodawców, przedmiotu dofinansowywania, 
możliwych kwot dofinansowania, procentowego udziału dofinansowywania, katalogu 
kosztów/wydatków, które mogą być pokryte dofinansowaniem, sposobu zagospodarowania 
dochodów, sposobu procedowania z wytworzonym majątkiem. 

Mając na uwadze powyższe, w celu określenia możliwości uzyskiwania przez beneficjentów 
dofinansowania z FRKF, nieodzowne staje się wskazanie wprost w rozporządzeniu formy 
prawnej dofinansowania. Z tego też powodu określono w rozporządzeniu, że środki funduszu 
przeznacza się na dofinansowanie określonych działań w formie dotacji właśnie.

Ad. 3.

Uwaga nieuwzględniona
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Minister Sportu i Turystyki, mając na uwadze szczupłość posiadanych środków, różnorakość 
zadań i odmienność podmiotów będących wnioskodawcami, oddziałuje na proces udzielanych 
dofinansowań m.in. poprzez zróżnicowaną ich wysokość. Przy czym należy jednoznacznie 
podkreślić, iż każdorazowo mamy do czynienia nie z wysokością dofinansowania, lecz z jej 
maksymalnym wymiarem. Stąd też nic nie stoi na przeszkodzie, aby minister udzielając 
dofinansowania, udzielał go w równej wysokości zarówno na podstawie istniejących, jak 
i proponowanych przepisów. Zważając jednakże na różne możliwości finansowe 
wnioskodawców, często odmienny charakter realizowanych zadań (m.in. w zakresie wysokości 
kosztu całkowitego, generowania dochodów, efektu sportowego w ujęciu ilościowym 
i jakościowym, trwałości projektu, etc. ), priorytety ministra w zakresie realizowanych polityk 
sportowych, przyznaje on sobie prawo różnicować wielkość udzielanego dofinansowania 
w zależności od wskazanych powyżej elementów. Należy zaznaczyć, że taka sytuacja nie ma 
charakteru wyjątkowego lecz powszechny i dotyczy większości obszarów należących do 
dominium państwowego jak systemy podatkowe, rentowo-emerytalne, z zakresu pomocy 
społecznej i wielu innych. Różne uwarunkowania w sposób odmienny kształtują określone 
uprawnienia podmiotowe i nie można w tym procesie upatrywać przesłanek 
dyskryminacyjnych. Słusznie zatem w tym samym punkcie Prezes Rządowego Centrum 
Legislacji zauważa, że nawet Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie zwracał uwagę na fakt, 
że nierówne traktowanie nie musi oznaczać dyskryminacji lub uprzywilejowania.

Odnosząc się do kryteriów, którymi posługuje się Trybunał Konstytucyjny w celu stwierdzenia 
owego braku dyskryminacji, należy podkreślić, iż w proponowanej regulacji są one spełnione 
bowiem: 

a) COS – dofinansowanie do 99%. Centralny Ośrodek Sportu jest wysokospecjalistyczną 
instytucją, jedyną tego typu w kraju, której podstawowym zadaniem jest wspieranie procesu 
szkoleniowego w sporcie. Ma co prawda możliwość działania dodatkowego (oferowanie usług 
sportowych, bądź turystycznych nie związanych z procesem szkoleniowym), jednak tylko w 
takim zakresie, w jakim nie uszczupla to możliwości działania w obszarze działalności 
podstawowej. Stąd też, z uwagi na tak oczywiste ograniczenia w możliwości działania czysto 
rynkowego, z uwagi na specjalistyczny wymiar budowanej w ośrodkach infrastruktury (bardzo 
często zupełnie nierynkowej – niemożliwej do pozytywnego ekonomicznego zdyskontowania 
przedsięwzięcia).

b) Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy – dofinansowanie 99%. IS-PIB jest 
państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki 
powołanym do przeprowadzania badań naukowych na rzecz sportu, zapewnienie udziału nauki 
w procesie przygotowania zawodników do startu w Igrzyskach Olimpijskich, opracowanie 
ekspertyz i wykonywanie usług dla organizacji i związków sportowych, projektowanie 
i konstrukcja urządzeń pomiarowych na rzecz sportu, certyfikacja wyrobów dla sportu 
i rekreacji.

c) Polskie Laboratorium Antydopingowe – dofinansowanie 99%. PLA prowadzi działania 
niezbędne do utrzymania akredytacji: Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej 
jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych; 
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ponadto prowadzi analizę antydopingową próbek fizjologicznych zawodników oraz realizuje 
projekty badawcze w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.

Z uwagi na jednoznacznie sportowy i wyjątkowy charakter w procesie szkolenia sportowego 
oraz rozwoju naukowego sportu – Minister Sportu i Turystyki dofinansowując inwestycje COS, 
IS-PIB oraz PLA w tak wysokim stopniu nie dyskryminuje w ten sposób innych podmiotów, 
bowiem za korzyścią w postaci wysokiego dofinansowania podążają liczne ograniczenia 
w dysponowaniu tym mieniem;

d) akademie wychowania fizycznego i szkoły mistrzostwa sportowego – dofinansowanie do 
70% - oba typy podmiotów są najważniejszymi elementami na styku edukacja/nauka, a sport. 
Z uwagi na ich jednoznacznie sportowy profil nie podlega zatem wątpliwości fakt, że 
w przypadku szczególnie istotnych z punktu widzenia polityk resortu  inwestycji, minister 
powinien mieć prawo do udzielenia dofinansowania w wyższej niż zwykle wysokości;

e) gminy o dochodzie podatkowym na mieszkańca niższym niż 40% średniej krajowej wartości 
wpływów podatkowych - dofinansowanie do 70% - oczywista możliwość większej interwencji 
wśród gmin najbiedniejszych, niejednokrotnie nie będących w stanie udźwignąć kosztów 
inwestycji przy wielkości dofinansowania na zasadach ogólnych;

f) gminy nie posiadające na swoim terenie przynajmniej jednej sali gimnastycznej lub hali 
sportowej - dofinansowanie do 70% - fakt posiadania na terenie gminy przynajmniej jednego 
takiego obiektu to podstawowy wskaźnik cywilizacyjny używany przez MSiT w odniesieniu 
do kwestii nasycenia kraju infrastrukturą sportową. Stąd szczególny nacisk na realizację takich 
inwestycji i, co za tym idzie, finansowe ułatwienia w tym zakresie;

g) do 50%, co do zasady, pozostałe podmioty. 

Należy przy tym podkreślić, że z uwagi na szczupłość posiadanych środków, w ogłaszanych 
przez ministra programach będzie każdorazowo ogłaszana maksymalna wielkość 
dofinansowania, która może być określona na poziomie niższym niż 50%.

Ad. 4.

Uwaga nieuwzględniona

Otwarty katalog informacji i wymogów jakie zawiera ogłaszany przez Ministra Sportu 
i Turystyki program, jest niezbędnym narzędziem do tego aby zoptymalizować proces naboru. 
Należy podkreślić, że Minister w swoich programach zamieszcza jedynie tyle informacji, ile 
jest konieczne do jego sprawnego zrealizowania. Stąd też nie jest celowym zamknięcie 
katalogu. Otwarty katalog informacji pozwala Ministrowi Sportu i Turystyki na elastyczne 
konstruowanie programów i dostosowywanie ich do potrzeb kreowanej przez siebie polityki.

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona

W ocenie MSiT warunki uzyskania dofinansowania uregulowane są w przedmiotowym 
rozporządzeniu. Postanowienia § 6 ust. 1 pkt 4 oraz w § 9 ust. 1 pkt 4 umożliwiają Ministrowi 
Sportu i Turystyki jedynie doprecyzowanie w ogłaszanych programach kwestii, które ze 
względu na poziom szczegółowości nie mogłyby się znaleźć w rozporządzeniu. Z uwagi na 
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różnorodną specyfikę realizowanych zadań oraz zróżnicowane obszary interwencyjne, 
umieszczenie w rozporządzeniu każdorazowych szczegółowych kryteriów naborowych nie jest 
możliwe.

Ad. 6

Uwagi nieuwzględnione

Określanie kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych w ogłaszanych programach jest 
niezbędne aby móc obiektywnie oraz efektywnie oceniać wnioski w ramach konkretnych 
programów. Każdy program inwestycyjny jest dedykowany rozwojowi konkretnego sektora 
infrastruktury sportowej. Określenie w rozporządzeniu zamkniętego katalogu kryteriów oceny 
wniosków spowoduje, że nie będzie możliwości doboru kryteriów oceny dostosowanych do 
rodzaju zadań inwestycyjnych preferowanych w danym programie.
Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku programów z zakresu rozwijania sportu 
i aktywności fizycznej.

Ad. 7 i 9

Uwagi nieuwzględnione

W ocenie MSIT możliwość zwiększenia puli środków FRKF przeznaczonych na realizację 
programu, zawiera się w prawie do dysponowania środkami, analogicznie jak prawo do 
określania środków dedykowanych poszczególnym programom. Ponadto, jest ono jednym 
z podstawowych narzędzi pozwalających na efektywne wykorzystanie środków z tego 
funduszu.
Charakter procesu inwestycyjnego powoduje, że realne są opóźnienia w procesie budowy czy 
też zmiany kosztów realizacji. To powoduje natomiast, że częste stają się sytuacje w których 
beneficjent nie jest w stanie wykorzystać przyznanego dofinansowania w założonych na 
początku transzach. Konieczne są przesunięcia transz, dostosowujące dofinansowanie do 
uaktualnionego terminarza. Wszystkie te czynniki powodują, że zmienia się stopień 
zaangażowania środków FRKF w danym roku. W związku z powyższym, aby uniknąć sytuacji 
w której środki FRKF na dany rok zostają niewykorzystane, możliwe jest przeznaczenie 
uwolnionych środków na zwiększenie puli danego programu.
Narzędzie to pozwala również w elastyczny sposób zarządzać środkami FRKF, gdyby okazało 
się, że jedne ogłoszone programy cieszą się nadspodziewaną popularnością, a w innych liczba 
złożonych wniosków nie jest wystarczająca na zagospodarowanie przyznanej na w nim puli 
środków.

Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku programów z zakresu rozwijania sportu 
i aktywności fizycznej.

Ad. 8.

Uwagi nieuwzględnione

Należy podkreślić, że Minister Sportu i Turystyki ogłaszając nowy program, będzie musiał 
sięgnąć po jakiś szczególny rodzaj wymogu, tak by zoptymalizować proces naboru. Aktualnie 
nie da się przewidzieć wszystkich tego typu sytuacji – stąd otwarta formuła katalogu. Należy 
podkreślić, że Minister w swoich wymogach wymaga jedynie tyle, ile to konieczne. Stąd też 
nie jest celowym zamknięcie katalogu (z przyczyn oczywistych byłby on znacznie szerszy niż 
obecnie). Proponowana formuła ma być stosowana oszczędnie, tak by zgodnie z zaleceniami 
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dotyczącymi ograniczania obowiązków biurokratycznych, które ciążą na obywatelach, 
wymogów dotyczących wniosków było możliwie mało. Stąd też wąski katalog zasadniczy, 
uzupełniany każdorazowo we właściwych programach o takie wymogi, które są rzeczywiście 
niezbędne. Sztywne poszerzenie katalogu skutkowałoby zbędnymi obciążeniami po stronie 
wnioskodawców i Ministra. Generowałoby zbędne koszty (w tym związane z czasem na 
weryfikację dokumentacji, kosztami archiwizacji dodatkowych dokumentów, etc.). Aby tego 
uniknąć zaproponowano więc węższą, acz otwartą formułę.
Ponadto kwestia ta jest tożsama z rozwiązaniem na gruncie aktualnie obowiązującego 
rozporządzenia FRKF.
Użycie sformułowania „w szczególności” w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie zadania 
polegającego na rozwoju sportu znajduje uzasadnienie gdyż charakter i specyfika 
realizowanych w tym obszarze zadań może wymagać dodatkowych informacji mających 
wpływ na kompleksową ocenę wniosków. Zawężenie katalogu niezbędnej dokumentacji 
mogłoby uniemożliwić prawidłową ich realizację.

Ad. 10.

Uwaga nieuwzględniona.

Należy zauważyć, że kwestie do których odnoszą się uwagi dotyczą materii przekazywania 
środków funduszu. Umowa o dofinansowanie oraz jej elementy składowe są podstawą do 
przekazywania środków FRKF do beneficjentów. Wydaje się zatem zasadne umieszczenie 
przedmiotowych przepisów w rozporządzeniu, tym bardziej, że zdaniem MSiT mieszczą się w 
części delegacji ustawowej dotyczącej przekazywania środków. Należy podkreślić, że regulacje 
określone w projekcie rozporządzenia (określone w § 12 ust.) wynikają z trybu przekazywania 
środków (jednym z jego elementów jest zawarcie stosownej umowy dotacyjnej). 
Ponadto wysokość wpływów do państwowego funduszu celowego każdego roku jest 
zróżnicowana, w związku z tym zapis sformułowany w § 14 jest niezbędny. 

Ad. 11.

Uwaga uwzględniona

Odpowiednio skorygowano uzasadnienie i OSR.

Z poważaniem

Witold Bańka
minister
/ – podpisany cyfrowo/
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