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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 31 paêdziernika 2005 r.

w sprawie dofinansowania zaj´ç ze Êrodków Funduszu Zaj´ç Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Na podstawie art. 133 ust. 5 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i prze-
ciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb przyznawania ze Êrodków Funduszu
Zaj´ç Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów dofi-
nansowania zaj´ç sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe
dzia∏ajàce w formie stowarzyszenia oraz inne or-
ganizacje pozarzàdowe, które w ramach swojej
statutowej dzia∏alnoÊci realizujà zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wÊród
dzieci i m∏odzie˝y, a tak˝e organizowanych przez
jednostki samorzàdu terytorialnego, zwanych da-
lej „zaj´ciami”;

2) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie dofinanso-
wania zaj´ç;

3) dane, jakie powinien zawieraç wniosek o przyzna-
nie dofinansowania zaj´ç;

4) tryb przekazywania Êrodków z Funduszu Zaj´ç
Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, zwanych
dalej „Êrodkami Funduszu”;

5) wysokoÊç dofinansowania zaj´ç. 

§ 2. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie
sk∏ada wniosek o przyznanie dofinansowania do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
zwanego dalej „ministrem”, w terminie do dnia 15 li-
stopada roku poprzedzajàcego rok realizacji zaj´ç.

2. Podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie obej-
muje w jednym wniosku wszystkie zaj´cia, o dofinan-
sowanie których ubiega si´ w danym roku.

3. Wniosek zawiera:

1) nazw´ i adres podmiotu ubiegajàcego si´ o dofi-
nansowanie;

2) nazw´ zaj´ç, ich zakres i charakterystyk´, termin
i miejsce realizacji, informacj´, kto mo˝e w nich
uczestniczyç, oraz przewidywanà liczb´ uczestni-
ków;

3) dane o posiadanej bazie sportowo-rekreacyjnej
niezb´dnej do realizacji zaj´ç oraz kwalifikacjach
i doÊwiadczeniu zawodowym osób prowadzàcych
zaj´cia;

4) planowane koszty realizacji zaj´ç, ze wskazaniem
kwot ze wszystkich êróde∏ finansowania;

5) kalkulacj´ przewidywanych przychodów przy reali-
zacji zaj´ç;

6) wysokoÊç Êrodków Funduszu otrzymanych w po-
przednim roku;

7) wskazanie rachunku bankowego, na który majà
byç przekazywane Êrodki Funduszu;

8) oÊwiadczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o dofi-
nansowanie, ˝e nie zalega z p∏atnoÊciami na rzecz
podmiotów publicznoprawnych oraz innych pod-
miotów;

9) wskazanie osób upowa˝nionych do reprezentowa-
nia podmiotu ubiegajàcego si´ o dofinansowanie.

4. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) kalkulacj´ kosztów realizacji zaj´ç;

2) regulamin, program i harmonogram zaj´ç;

3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 usta-
wy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên. zm.3)), oraz
statut stowarzyszenia lub innej organizacji poza-
rzàdowej.

§ 3. 1. Dofinansowanie mo˝e byç przyznane do
wysokoÊci:

1) 80 % planowanych kosztów realizacji zaj´ç —
w przypadku zaj´ç organizowanych przez kluby
sportowe dzia∏ajàce w formie stowarzyszenia oraz
inne organizacje pozarzàdowe;

———————
1) Minister Sportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Sportu (Dz. U. Nr 168, poz. 1405).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r.
Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110,
Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.



2) 50 % planowanych kosztów realizacji zaj´ç —
w przypadku zaj´ç organizowanych przez jednost-
ki samorzàdu terytorialnego.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie do-
finansowania zaj´ç bierze si´ pod uwag´ mo˝liwoÊç
systematycznego i powszechnego udzia∏u dzieci
i m∏odzie˝y w zaj´ciach, w szczególnoÊci mo˝liwoÊç
powszechnego i systematycznego udzia∏u dzieci
i m∏odzie˝y zamieszka∏ych na terenach najubo˝szych.

§ 4. Lista podmiotów, którym przyznano dofinan-
sowanie, jest zamieszczana na stronach interneto-
wych urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 5. 1. Przekazywanie Êrodków Funduszu odbywa
si´ na podstawie pisemnej umowy o dofinansowanie
zaj´ç, zawartej pomi´dzy ministrem a podmiotem,
któremu przyznano dofinansowanie.

2. Umowa okreÊla w szczególnoÊci:

1) strony umowy;

2) dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, stanowià-
ce przedmiot umowy;

3) kwot´ dofinansowania w podziale na poszczegól-
ne zaj´cia oraz tryb i terminy przekazywania Êrod-
ków Funduszu; 

4) klauzul´ o niedopuszczalnoÊci przenoszenia praw
i obowiàzków strony na osoby trzecie;

5) zobowiàzanie podmiotu, któremu przyznano dofi-
nansowanie, do wykorzystania Êrodków Funduszu
wy∏àcznie na cele okreÊlone w umowie;

6) okreÊlenie warunków zmiany zakresu przedmioto-
wego umowy w czasie jej obowiàzywania;

7) zobowiàzanie podmiotu, któremu przyznano dofi-
nansowanie, do prowadzenia wyodr´bnionej ewi-
dencji ksi´gowej Êrodków Funduszu;

8) okreÊlenie sposobu zagospodarowania przycho-
dów osiàgni´tych przy realizacji zaj´ç przez pod-
miot, któremu przyznano dofinansowanie;

9) okreÊlenie kosztów bezpoÊrednich i kosztów po-
Êrednich, niezb´dnych do realizacji zaj´ç;

10) zobowiàzanie podmiotu, któremu przyznano dofi-
nansowanie, do poddania si´ kontroli przeprowa-
dzanej przez przedstawicieli ministra;

11) zobowiàzanie podmiotu do przedstawienia mini-
strowi sprawozdania z realizacji zaj´ç w zakresie
rzeczowym i finansowym;

12) okreÊlenie trybu rozwiàzania umowy.

§ 6. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowa-
nie, mo˝e pokryç ze Êrodków Funduszu koszty poÊred-
nie w cz´Êci stanowiàcej nie wi´cej ni˝ 5 % kosztów
bezpoÊrednich pokrywanych ze Êrodków Funduszu.

2. WysokoÊç kosztów poÊrednich pokrywanych ze
Êrodków Funduszu ustala si´ w drodze negocjacji
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zaj´ç,
z uwzgl´dnieniem rodzaju i specyfiki zaj´ç.

§ 7. Ârodki Funduszu przewidziane w umowie
o dofinansowanie zaj´ç sà przekazywane na rachunek
bankowy podmiotu, któremu przyznano dofinansowa-
nie, w terminach zapewniajàcych finansowanie zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z realizacji zaj´ç.

§ 8. 1. Je˝eli przy realizacji zaj´ç podmiot, któremu
przyznano dofinansowanie, osiàgnie przychody nie-
przewidziane w umowie o dofinansowanie zaj´ç, po-
wiadamia o tym niezw∏ocznie ministra i przedstawia
propozycj´ ich zagospodarowania.

2. Po rozpatrzeniu propozycji, o której mowa
w ust. 1, strony mogà, w drodze zmiany umowy, roz-
szerzyç zakres rzeczowy zaj´ç lub odpowiednio
zmniejszyç kwot´ dofinansowania.

§ 9. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowa-
nie, przedstawia ministrowi sprawozdanie z realizacji
zaj´ç w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie
z treÊcià umowy o dofinansowanie zaj´ç, w terminie
30 dni od dnia zakoƒczenia zaj´ç. 

2. W przypadku niezrealizowania zaj´ç w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, Êrodki Funduszu podlegajà zwrotowi na
rachunek, o którym mowa w art. 132 ust. 1 ustawy
z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeê-
woÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, proporcjonal-
nie do stopnia niezrealizowania zaj´ç, w terminie 7 dni
od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mo-
wa w ust. 1.

3. Ârodki Funduszu wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysoko-
Êci podlegajà zwrotowi na rachunek, o którym mowa
w art. 132 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 2, w ter-
minie do dnia 28 lutego nast´pnego roku, wraz z od-
setkami, w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci po-
datkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wykorzy-
stania Êrodków niezgodnie z przeznaczeniem lub po-
brania w nadmiernej wysokoÊci.

4. Podmiot, który wykorzysta∏ Êrodki Funduszu nie-
zgodnie z przeznaczeniem, nie mo˝e otrzymaç dofi-
nansowania zaj´ç przez kolejne 3 lata od dnia stwier-
dzenia wykorzystania Êrodków niezgodnie z przezna-
czeniem.

§ 10. 1. Przedstawiciele ministra sà uprawnieni do
przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinan-
sowanie zaj´ç.

2. Kontroli podlega w szczególnoÊci:

1) przebieg i sposób realizacji zaj´ç;

2) wykorzystanie Êrodków Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji ksi´gowej;

4) prawid∏owoÊç rozliczeƒ.
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3. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie,
jest obowiàzany do udost´pnienia na ˝àdanie przed-
stawicieli ministra informacji i dokumentów niezb´d-
nych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione sà w protoko-
le kontroli, a ocena realizacji zaj´ç przedstawiana jest
w wystàpieniu pokontrolnym.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
wystàpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia
pokontrolne ze wskazaniem sposobu usuni´cia tych
nieprawid∏owoÊci.

6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i za-
leceƒ zawiadamia ministra o ich wykonaniu lub przy-
czynach ich niewykonania.

§ 11. 1. Wnioski o dofinansowanie zaj´ç, realizo-
wanych w roku 2006, sk∏ada si´ do dnia 15 grudnia
2005 r.

2. Dofinansowanie ze Êrodków Funduszu mo˝e
byç przeznaczone na zaj´cia realizowane od dnia
1 stycznia 2006 r. 

§ 12. Do wniosków o dofinansowanie zaj´ç, z∏o˝o-
nych i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, stosuje si´ przepisy niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.4)

Minister Sportu: w z. J. Ciszewski

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lute-
go 2005 r. w sprawie dofinansowania zadaƒ ze Êrodków
Funduszu Zaj´ç Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
(Dz. U. Nr 28, poz. 236), które utraci∏o moc z dniem
1 wrzeÊnia 2005 r. na podstawie art. 82 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155,
poz. 1298).
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