
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, tel. +48 22 244 32 64, fax. +48 22 2443 264
www.msit.gov.pl

Pan
Piotr Nowak
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z 25 czerwca 2019 r., znak: FS8.021.5.2019, w którym zgłoszono
uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania 
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przedstawiam co następuje:

Ad.1.

uwaga nieuwzględniona

Projektowane rozporządzenie rozróżnia programy inwestycyjne mające na celu 
dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (tj. zadania z zakresu przebudowy, remontów 
lub inwestycji obiektu Sportowego) oraz programy infrastrukturalne mające na celu 
dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki społecznej w sferze obiektów 
turystycznych.

Zgodnie z § 11 ust. 2 do realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie 
programów infrastrukturalnych stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 2, który to 
dotyczy zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych. W związku z powyższym 
wszystkie zapisy dotyczące obiektów sportowych i zadań inwestycyjnych stosuje się 
odpowiednio do określonych w § 11 programów infrastrukturalnych. 

W tym miejscu należy wskazać, że zadanie z zakresu rozwoju turystyki społecznej będzie 
realizowane w ramach programów infrastrukturalnych i społecznych. Podział na dwa rodzaje 
programów wynika ze specyfiki tego zadania tj. że obejmuje ono realizację programów o 
różnym charakterze, tak że konieczne było wyodrębnienie dwóch trybów wyłaniania 
beneficjentów (tj. w ramach tego zadania będą realizowane zarówno programy o charakterze 
infrastrukturalnym w trybie określonym w rozdziale 2 rozporządzenia oraz działania o 
charakterze społecznym w trybie określonym w rozdziale 3). Należy pokreślić, że rozdziały 2 
i 3 rozporządzenia nie przesądzają o przeznaczeniu środków, określają one głównie procedurę 
naborową beneficjentów, która ze względu na różnice w charakterze między realizowanymi 
zadaniami została odpowiednio uregulowana we wskazanych rozdziałach. 

Ad.2.
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uwaga nieuwzględniona

Okres trwałości zadania inwestycyjnego jest zdefiniowany w umowie o dofinansowanie 
podpisywanej z beneficjentem. W okresie trwałości Zadania inwestycyjnego Wnioskodawca 
zobowiązany jest utrzymać funkcje sportowe obiektu, którego dotyczy Zadanie inwestycyjne, 
a także bez zgody Ministra nie wynajmować i nie wydzierżawiać tego obiektu w sposób 
ograniczający jego funkcjonalność sportową.
Zastąpienie okresu 5-letniego terminem „okres trwałości zadania inwestycyjnego” jest 
powodowane koniecznością uelastycznienia możliwości określania długości okresu, w którym 
wnioskodawca musi utrzymać funkcje sportowe obiektu. Biorąc pod uwagę różnorodność 
programów inwestycyjnych ogłaszanych przez ministra zasadnym jest różnicowanie takiego 
okresu, tak aby był on odpowiedni do wielkości i charakterystyki inwestycji. Wskazane jest 
bowiem różnicowanie okresów trwałości w zależności, czy realizowanym obiektem jest np. 
hali widowiskowo-sportowej albo Otwarta Strefa Aktywności.

Ad. 3. 

Uwaga uwzględniona – naniesiono odpowiednie poprawki w projekcie rozporządzenia.

Ad. 4. 

Uwaga uwzględniona

Projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i 
Samorządu Terytorialnego w dniu 2 lipca (wiążąca opinia zespołu ds. Edukacji Kultury i 
Sportu) oraz odpowiednio uzupełniono OSR.

Z poważaniem

Witold Bańka
minister
/ – podpisany cyfrowo/
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